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ن العالمية
تحالف الغابات (:)GFC

غ� حكومية ومنظمة
دويل يضم  124منظمة ي
نحن تحالف ي
للشعوب األصلية من  72دولة  ،ندافع عن العدالة
االجتماعية وحقوق سكان الغابات ف ي� سياسات الغابات.
ينفذ  GFCحمالت منارصة ت
مش�كة بشأن الحاجة إىل
ت
اح�ام حقوق وأدوار واحتياجات الشعوب األصلية والنساء
ف
والمجتمعات المحلية ي� الحفاظ عىل الغابات والحاجة إىل
معالجة األسباب الكامنة وراء فقدان الغابات.

مرحبا بكم في العدد الثامن
والستون من مجلة غطاء الغابات،

العاليم للغابات تربط
سلسلة من التقارير من قبل التحالف
السياسة الدولية للغابات باآلراء والتجارب يالمحلية .ق
لتل�
ي
ت ن
و�  ،ج
ير� االنضمام
غطاء الغابات عن طريق ب
ال�يد اإللك� ي
ال�يدية
إىل قائمتنا ب

https://globalforestcoalition.org
GFC Photo Gallery
@globalforestcoalition
@GFC_forests
@global.forest

جدول
المحتويات
االستعمار المناخي والحلول المغلوطة

بقلم سوبارنا الهيري مع مورين سانتوس
وكوامي كوبوندزو 3 ..................................

الت�ع لـ  GFCهنا.
يمكنك ب
ً
صورة الغالف :نساء محليات يحملن علفا من الغابة  ،نيبال
صورة الخلفية ، Elsmarie Owen :جنوب إفريقيا

شكر وتقدير
المحررين:
Ismail Wolff ، Chithira Vijayakumar ، Coraina
de la Plaza ، Juana Vera Delgado, Megan
Morrissey, Souparna Lahiri, Valentina Figuera
Martínez
ت
الم�جمون:
اإلسبانيةAmira Armenta, Megan Morrissey, :
Valentina Figuera Martínez
الفرنسية Danae Serinet Barrera :و Gaelle Le
 Gauyerو Rachel Babin
العربيةOussema Guesmi :
التصميمIximché Media :

تم إنتاج هذا المنشور بدعم من منظمة «المرأة تشارك
من أجل مستقبل ت
مش�ك» ( )WECFمن خالل تحالف
ض
الخ�اء ( ، )GLAبتمويل من وزارة الخارجية
سبل العيش
الهولندية ؛ الجمعية السويدية لحماية الطبيعة ؛ مؤسسة
ن
هاي�يش بويل ؛ ب ز
خ� للعالم شبكة الورق البيئية ؛ وصندوق
.
يه من مسؤولية
العمل العاجل محتويات هذا المنشور ض ي
بال�ورة وجهات نظر
العاليم للغابات وال تعكس
التحالف
ي
ين
المانح�.
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االستعمار
المناخي والحلول
المغلوطة
الرحلة الصعبة
العدالة المناخية

لتحقيق

تكشف التغطية الغابية  68كيف تقوم الدول المتقدمة والشركات
الشمالية بتغييرعبء خفض االنبعاثات على المجتمعات
الضعيفة وأراضيها  ،باستخدام المناخ األزمة كوسيلة للربح
وإلقاء الحلول الزائفة على الجنوب العالمي وإلحاقها عواقب
وخيمة على مجتمعات الخطوط األمامية.

بقلم سوبارنا الهيري
(جي اف سي ،الهند)،
مع مورين سانتوس
(فالس  ،البرازيل)
وكوامي كبوندزو
)جي اف سي  ،توغو(
موجــات الحــر الشــديدة والجفــاف واألمطــار
والفيضانــات المســتمرة واألعاصـ يـر المدمــرة وتدمـ يـر
يه عالمــات ثابتــة عــى
الغابــات و حرائــق الغابــات ي
أن كوكبنــا عــى وشــك اخـ تـراق نقطــة التحــول :زيــادة
ـ� بمقــدار  1.5درجــة مئويــة -
درجــة الح ـرارة العالـ ي
الرمــز األحمــر ش
للب�يــة والكائنــات الحيــة عــى األرض
ن
نعا� بالفعل من اآلثار المدمرة
األم .نحن نشهد و ي
الـ ت يـي ال رجعــة فيهــا مــن ارتفــاع درجــة الح ـرارة مــن
 0.8درجــة مئويــة إىل 1.1درجــة مئويــة.
اإلج ـراءات العالجيــة واضحــة وجليــة ؛ يجــب
أن نخفــض االنبعاثــات بشــكل كبـ يـر .مــع �ض ورة
بلــوغ انبعاثــات الوقــود األحفــوري ذروتهــا بحلــول
عــام  ، 2025أوصــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة
المعنيــة بتغـ يـر المنــاخ ( ) IPCCبخفــض انبعاثــات
غــازات االحتبــاس الح ـراري بنســبة  ٪43بحلــول
عــام  .2030بنـ ً
تز
واالل�امــات الـ ت يـي
ـاء عــى التعهــدات
ف
تعهــدت بهــا البلــدان ي� المســاهمات المحــددة
وطنيــا ( )NDCsلــن نتجــاوز  1.5درجــة مئويــة فقــط
 ،لكــن مســارات االنبعــاث الحاليــة تشـ يـر إىل ارتفــاع
أ كـ ثـر مــن  3درجــات مئويــة خــال القــرن القــادم .
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ف� حـ ي ن
ـن يبــدو أن الــدول المتقدمــة غافلــة عــى هــذه
ي
يه المســؤولة عــن هــذه األزمــة ،
الكارثــة وتاريخيــا ي
واســتمرار العمــل كالعــادة  ،والبلــدان الناميــة تتحمــل
العــبء األ كـ بـر مــن تأثـ يـر تغـ يـر المنــاخ الـ ت يـي ســاهموا
فيهــا بأقــل قــدر .مجتمعــات الخــط االول  -الشــعوب
األصليــة والمجتمعــات المحليــة والنســاء واألطفــال
والشــباب والمزارعـ ي ن
ـن و الفالحــون  -يخوضــون
معركــة مــن أجــل البقــاء وحمايــة أراضيهــم  ،والســيادة
الغذائيــة  ،وســبل العيــش .النســاء واألطفــال وكبــار
ً
الســن واألشــخاص المتنوعــون جنســيا هــم يتأثــرون
ـ�
ســلبا بشــكل غـ يـر متناســب بهــذا خالســيناريو العالـ ي
ـا�.
لعــدم المســاواة واالســتعمار المنـ ي

أل كـ ثـر مــن عقــد  ،رفضــت البلــدان المتقدمــة تنفيــذ
ف
تز
االل�امــات الـ ت يـي تعهــدت بهــا ي� عــام  2009لتوفـ يـر
ً
ـ� ســنويا للتكيــف مــع المنــاخ
 100مليــار دوالر أمريـ ي
والتخفيــف مــن حدتــه  ،ناهيــك عــن التعويضــات
الـ ت يـي تطالــب بهــا البلــدان الناميــة وح ـركات العدالــة
ف
المناخيــة ف� حـ ي ن
ـن أن البلــدان والـ شـركات ي� العالــم
ي
ـي بتخريــب سياســة
ـمايل تقــوم بشــكل منهـ ج ي
الشـ ي
ـ� و االتفاقــات المتعــددة األط ـراف ،
ـ
ل
العا
المنــاخ
الـ تـي تغــرس يروايــة خاطئــة وخطــاب منـ خ
ـا� يبــدأ
ي
ي
ـ� بإخ ـراج حلــول خاطئــة .
بإنــكار المنــاخ و ينتـ ي
ـ� تــم التقاطهــا مــن قبــل
سياســة المنــاخ العالـ ي
الـ شـركات .بقيــادة ش�كات الوقــود األحفــوري ،
واألعمــال التجاريــة الزراعيــة  ،ومموليهــا ،وعمالقــة
التكنولوجيــا الكـ بـرى  ،يســتخدمون جميعهــم كل
قوتهــم لمقاومــة التغـ يـرات النظاميــة والهيكليــة
المطلوبــة للتغلــب عــى أزمــة المنــاخ .إنهــم يغرقــون
ـو� ويجعلــون عــبء تخفيــض
أصــوات العالــم الجنـ ب ي
االنبعاثــات عــى المجتمعــات الضعيفــة وأقاليمهــا
ايع
 -الســكان األصليــون األوطــان والغابــات والم ـر ي
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ض
ت
يه
واألر ي
ا� الزراعيــة الخصبــة والمشــاعات الـ يـي ي
ش
ـ� .
�يــان الحيــاة لمجتمعــات الجنــوب العالـ ي
ف
ن
ـا� العالــم
ي�  COP26ب جالســجو  ،حيــث يعـ ي
ـمايل لــم
مــن جائحــة كورونــا  ، 19فــإن العالــم الشـ ي
يرفــض فقــط المســاهمة ودعــم الدعــوات لمنشــأة
مخصصــة لتمويــل الخســائر واأل�ض ار بســبب تغـ يـر
ـ� الوقــف الفــوري
المنــاخ بــل رفــض بشــكل قطـ ي
إلنتاج الوقود األحفوري  ,بما ف ي� ذلك حرق الفحم.
مــن ناحيــة أخــرى  ،فــإن رئاســة المملكــة المتحــدة
مدعومــة مــن قبــل نفــس ش�كات الوقــود األحفــوري
ـدويل و
 ،أجـ بـرت اتفاقيــة لتفعيــل ســوق الكربــون الـ ي
اطــاق العنــان لحلــول خاطئــة ال تســتند إىل العلــم
 ،لــن تــؤدي إىل خفــض االنبعاثــات  ،وسـ ت زـزيد مــن
تفاقــم أزمــة المنــاخ .لمــاذا ا؟ ألن االتفاقــات الـ ت يـي تــم
ف
التوصــل إليهــا ي� غالســكو بشــأن الحلــول المســتندة
إىل الســوق بموجــب المــواد  6.2و  6.4مــن اتفاقيــة
ً
ً
حقيقيــا المنــاخ مــن خــال
باريــس ال توفــر تخفيفــا
التعــاون الــدويل .إنهــم يتجولــون ف� مســار خـ ئ
ـائط
ي
ي
ث
ـايس
حيــث يمكــن أل كـ بـر باعـ يـي الكربــون بشــكل أسـ ي
ش�اء ارصــدة الكربــون الناتجــة عــن اإلج ـراءات
المناخيــة ومرونــة البلــدان الضعيفــة ومجتمعاتهــا
ف ي� جنــوب العالــم لتعويــض انبعاثاتهــا المســتمرة.
بعبــارات واضحــة  ،فــإن البلــدان شــمال العالــم
ســتكون قـ ً
ـادرة عــى تعويــض اســتهالكها المفــرط
وإنتاجهــا واالنبعاثــات الناتجــة مــن اقتصاداتهــا
القائمــة عــى االحـ تـراق مــن خــال التعويــض ودفــع
خ
ـا� ف ي� جنــوب العالــم.
ثمــن منخفــض للعمــل المنـ ي

تشـ يـر المــادة  6.2إىل تــداول خيــارات التخفيــف
ً
ـن دولتـ ي ن
دوليــا ( )ITMOفيمــا بـ ي ن
ـن دون
المنقولــة
ت
ز
التقيــد بالســامة البيئيــة أو ال�امــات حقــوق اإلنســان
أو أي ت ز
ال�امات عالمية و وضع القواعد لتنظيم مثل
ً
هذا التداول .المادة  ، 6.4يشار إليها أصال عىل أنها
اليــة تنميــة مســتدامة  ،اآلن تــم تحويلــه اىل صــورة
رمزيــة جديــدة الليــة تطويــر التنظيــف ســيئة الســمعة
(يس دي أم ) الـ ت يـي تســمح بتــداول الغابــات واألنظمــة
ي
ف
ـ�  .هاتــان المادتــان
ـ
ل
العا
ـوق
ـ
س
ال
�
ـرى
ـ
خ
األ
ـة
ـ
ي
البيئ
ي
ي
تتحديــان روح اتفاقيــة باريــس الضعيفــة.

أن تــؤدي سياســات التنميــة الغـ يـر مدروســة إىل
«حلــول» مناخيــة فاشــلة وإخفاقــات عــى المســتوى
ايع
ـدويل التخــاذ نهــج قائــم عـ
الـ ي
ـى الحقــوق  ،وم ـر ي
ق
ظــور الجنسـ ن
ـو� تجــاه التكيــف مــع
ـ
س
ـر
ـ
غ
و
ـا�
للمن
ي
ي
ي
ت
تغـ يـر المنــاخ والتخفيــف الــذي يعــرف بالمعرفــة
التقليديــة والحكمــة ودور الشــعوب األصليــة
والمجتمعــات المحليــة.
يكشــف تقريــر مــن أوغنــدا كيــف يفــرض مـ شـروع
األشــجار مقابــل المنفعــة العالميــة انعــدام األمــن
الغـ ئ
ض
ت
ا�
ـذا� عــى
ي
المجتمعــات الـ يـي وقعــت عـ ًـى األر ي
الشــحيحة لفـ تـرات تصــل إىل  25عامــا لزراعــة
األشــجار فيهــا لعــزل الكربــون المبــاع كرصيــد
ش
ـ� .المـ شـروع ال يعالــج
لــركات أوروبيــة فبشــكل رئيـ ي
ض
ا� أو وصــول المـرأة
الفقــر أو ض تحســن ي� حيــازة األر ي
ف
ا� والمــوارد ويربــط المجتمعــات ي� عقــود
إىل األر ي
أحاديــة الجانــب.

الصورة :اتحاد هيئات المساعدة
ال�ازيل
االجتماعية والتعليمية  (FASE) ،ب

مــا يه ت
ال�جمــة ؟ تشـ تـري ش�كات الوقــود األحفــوري
ي
ض ف
(اق ـرأ :االســتيالء) ماليـ ي ن
ا� ي�
ر
األ
ـن
ـ
م
ات
ر
ـا
ـ
ت
الهك
ـن
ي
أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة تحــت ســتار إعــادة
ـج� أو الحــد مــن ازالــة الغابــات .مــا يفعلونــه
التشـ ي
ف
ف
ي� الواقــع هــو االســتثمار ي� مـزارع األشــجار التجاريــة
وغ�هــا مــن مشــاريـ ـ ـع ريــد  +المشــوهة
األحاديــة ي
ف
ـديع
ـ
ت
و
،
ـات
ـ
ب
الغا
�
ـون
ـ
ب
الكر
ـض
ـ
ي
تعو
ومشــاريـ ـ ـع
ي
ي
ـايل الحقــوق اىل الكربــون المحتجــز
بشــكل احتيـ ي
أو «أحــواض الكربــون المعــززة» .مــن خــال هــذا ،
ً
ف
يزعمــون زورا أنهــم ي� طريقهــم إىل إزالــة الكربــون مــن
ف
ـا� انبعاثــات صفريــة (ليســت
عملياتهــم وتحقيــق صـ ي
صفريــة ).تظهــر األدلــة العلميــة أن هــذا ادعــاء خـ ئ
ـائط
ً
تمامــا يعتمــد عــى معادلــة الكربــون مــن الخزانــات
الجيولوجيــة مــع الخزانــات البيولوجيــة .خفــض
االنبعاثــات وامتصــاص االنبعاثــات او ازالتهــا ليــس
لهــا نفــس العواقــب والتأثـ يـرات المناخيــة.
هــذه الحلــول الخاطئــة تتجــه برسعــة نحــو رسد يــروج
خ
ـا� ايــن الحكومــات والـ شـركات
لالســتعمار المنـ ي
ت
الشــمالية تشــق طريقهــا وتنهــب الحرمــة الـ يـي ال
تمــس ،النظــم البيئيــة واألوطــان وأقاليــم الشــعوب
األصليــة ومجتمعــات الغابــات .عــى هــذا النحــو ,كمــا
تقــول مقالــة هــذه الطبعــة الـ ت يـي تــدرس تقاريــر الهيئــة
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغـ يـر المنــاخ حــول
التخفيف والتكيف  ،فإن النماذج المناخية الحالية
ال ت ـزال تفتقــر إىل إطــار يعـ تـرف بالمعرفــة التقليديــة
والحكمــة ودور الشــعوب األصليــة والمجتمعــات
ف
المحليــة وال حقوقهــم وممارســاتهم ي� الحفــظ
وحمايــة الطبيعــة والنظــم البيئيــة .وقــد أدى هــذا
ً
حتمــا إىل رصاعــات وســيؤدي إىل مزيــد انتهــاك
حقــوق الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة
 ،وإذكاء العنــف ضــد الم ـرأة واألطفــال  ،وتحويــل
ً
عالميــا .يعــزز
المــوارد الطبيعيــة إىل ســلع يتــم تداولهــا
تدم�
كل الســمات الســائدة لالســتعمار  ،حيث يتم ي
ـايع  ،وخلــق الـراع واالنقســامات
التماســك االجتمـ ي
بـ ي ن
ـن المجتمعــات واألع ـراق واأللــوان واالجنــاس.
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خ
ـا� الخـ ئ
ـائط عــى إزاحــة وتجــارة
العمــل المنـ ي
ن ف
الكربــون  -عــى النحــو المبـ يـن ي� تقاريــر هــذه القضيــة
ف
حــول مشــاريـ ــع ي� كولومبيــا وأوغنــدا  -ليســت فقــط
يق
خ
نقيــض حــل منــا� حقي ـ وتكافــ� العالقــة بـ ي ن
ـن
ي
ي
ي
النــاس والمجتمعــات والطبيعــة  ،لكنهــا تتجاهــل
ف
اســتخدام المعرفــة التقليديــة ي� الحفــاظ عــى
الطبيعــة وأنظمتهــا البيئيــة وحمايتهــا .إنــه يقــوض
دور الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة ،
وال ســيما النســاء  ،ومعارفهــم التقليديــة  ،الحكمــة
والممارســات الـ ت يـي أبقــت هــذا الكوكــب لقــرون
صالحــة للســكن والعيــش .إنــه يتحــدى فكــرة رفاهيــة
اإلنســان .
خ
ـا�
ومــع ذلــك  ،فــإن التحــرك نحــو االســتعمار المنـ ي
مــن خــال الحلــول الزائفــة ليــس بــدون تحــدي.
تطالــب حـركات العدالــة المناخيــة منــذ فـ تـرة طويلــة
بتعويضــات عــن المســؤولية التاريخيــة للعالــم
ـمايل ف ي� خلــق أزمــة المنــاخ ؛ واألصــوات ترتفــع.
الشـ ي
يدعــوا الجنــوب الشــمال لتحمــل المســؤولية
ف
والمســاهمة بنصيبــه العــادل ي� دعــم إعــادة اإلعمــار
بعــد الخســائر واأل�ض ار الـ ت يـي لحقــت بمجتمعــات
الخطــوط األماميــة.
مــع تفاقــم آثــار تغـ يـر المنــاخ وانكشــاف تداعيــات
الحلول الزائفة  ،فإن رصاعات مجتمعات الخطوط
األماميــة تــزداد قــوة و حــدة .إنهــم ال يقاتلــون فقــط
ً
وتأث�اتهــا  ،لكنهــا أصبحــت أيضــا
الحلــول المزيفــة
ي
أ كـ ثـر مرونــة وقيــادة مناخهــا الخــاص
الحلول  -الحلول الحقيقية.
ف
ي� هــذا العــدد  68مــن التغطيــة الغابيــة  ،نكشــف
عــن بعــض الحلــول الزائفــة لتغـ يـر المنــاخ  ،مثــل
تعويــض الكربــون ومخططــات  + REDDالطوعيــة
ـج� مــن خــال الزراعــة األحاديــة و
وإعــادة التشـ ي
مخلفاتها عىل المجتمعات والنساء ومن يعولونهم
ً
ض
ا� .نســلط الضــوء أيضــا عــى كيــف يمكــن
واألر ي

4

ً
مــن أمريــكا الالتينيــة  ،يشــكك أيضــا مقــال عــن
ف
ف
مشــاريـ ـ ـع ريــد  +ي� كولومبيــا ي� الفكــرة الخاطئــة
ل ـ خفــض االنبعاثــات مــن خــال مشــاريـ ـ ـع موازنــة
الكربــون .فإنــه يثـ يـر قضايــا مهمــة تتعلــق بعــدم
وجــود المعلومــات والمعرفــة عــن هــذه المخططــات
بـ ي ن
ـن المجتمعــات المتأثــرة واألمــوال الزهيــدة
ت
ـدويل الــذي
الـ يـي يحصلــون عليهــا مــن التمويــل ا فلـ ي
تحصــل عليــه مثــل هــذه المشــاريـ ـ ـع .ي� المقابــل ،
تعمــق مشــاريـ ـ ـع ريــد  +الظلــم مــع الســماح للملوثـ ي ن
ـن
بمواصلــة أنشــطتهم المدمــرة للكواكــب.
يفحــص تقريــر مــن نيبــال كيــف يمكــن لدولــة ناميــة
صغـ يـرة (تعتـ بـر نيبــال مــن أقــل البلــدان نمــوا ) ان
ف
تكون فريسة للحلول الخاطئة ي� الجهود المبذولة
الســتبدال الوقــود األحفــوري وتوفـ يـر الوصــول إىل
الطاقة مواطنيها  .تسىع الحكومة إىل تصنيع إنتاج
الطاقــة الحيويــة عــن طريــق حــرق الغابــات والكتلــة
الحيويــة للغابــات  ،مــع عواقــب وخيمــة وطويلــة
ـو� والمجتمعــات
األجــل الغابــات والتنــوع البيولـ ج ي
تعتمــد عــى الغابــات ومنتجاتهــا.
يكشــف تقريرنــا مــن جنــوب إفريقيــا عــن مخاطــر
وقــوع مبــادرة مناخيــة كـ بـرى أخــرى ضحيــة
لالســتحواذ مــن الـ شـركات  ،مــع تهديــد إنشــاء م ـزارع
األشــجار التجاريــة األحاديــة تحــت ســتار مبــادرة
اســتعادة الغابــات األفريقيــة ( ، )AFR100والـ ت يـي مــن
المفـ تـرض تســهل الوقــف وتعكــس تدهــور النظــم
البيئيــة عـ بـر القــارة .يســلط المقــال الضــوء كيــف أدت
هــذه الم ـزارع الشــجرية التجاريــة نفســها إىل تدهــور
ا� ت
ض
وال�بــة عــى مــدى ال  40ســنة الماضيــة
األر ي
ً
 ،ممــا يجلــب معهــا آثــارا ســلبية عــى المجتمعــات
المحليــة  ،وخاصــة النســاء والفتيــات.
ف
ي� نظــرة نقديــة عــى تقاريــر الهيئــة الحكوميــة
الدوليــة المعنيــة بتغـ يـر المنــاخ حــول التكيــف
والتخفيــف  ،نجــادل بــأن نمذجــة المنــاخ ال ي ـزال
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يفتقــد إطــارا يعـ تـرف بالمعرفــة التقليديــة والحكمــة
ودور الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة.
وتجــادل بــأن علــم المنــاخ يجــب أن يتخــذ ً
نهجــا ً
قائمــا
ً
ـايع إذا كان لدينــا
عــى الحق فــوق ومراعيــا للنــوع االجتمـ ي
أي أمــل ي� معالجــة تغـ يـر المنــاخ.
إنــه مســلح بهــذه المعرفــة بأننــا نقـ تـرب مــن COP
ف
آخــر ، COP27 .الــذي ســيعقد ي� مــر  ،يشــار
إليــه بشــكل ت ز
م�ايــد عــى أنــه «مؤتمــر األط ـراف
ض
ـا�  ،عانــت القــارة
األفريقيــة» .خــال فالعــام المـ ي
فيضانــات مدمــرة ي� جنــوب إفريقيــا وموزمبيــق
ف
وأوغنــدا تســببت ي� مقتــل المئــات و ش�د عـ شـرات
ف
يق
اآلالف .ي
و� الوقــت نفســه  ،يمــر ث القــرن األفري ـ ي
عامــه الرابــع مــن الجفــاف  ،مــع أ كــر مــن ذلــك 18
ئ
ـذا�.
مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغـ ي
أفريقيــا  ،الـ ت يـي تســاهم بأقــل مــن  ٪4مــن انبعاثــات
غــازات االحتبــاس الح ـراري العالميــة  ،قــد دمرتهــا
 500ســنة مــن االســتعمار واالســتخراج والديــون
ف
ونــزع الملكيــة .كان مســار تطورهــا ي� كثـ يـر مــن
ش
األحيــان تفرضهــا دول الشــمال والــركات عـ بـر
الوطنيــة .اســتعمار الوقــود األحفــوري مــن خــال
الفحــم والنفــط و الزيــت والغــاز ادى إىل تدمـ يـر
المجتمعــات المحليــة  ،وإلحــاق انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان  ،وتدمـ يـر النظــم البيئيــة المحليــة مــع تأجيــج
ـن الجنسـ ي ن
العنرصيــة والعنــف بـ ي ن
ـن.
ف
ونيج�يــا
بينمــا المجتمعــات ي� الجابــون وموزمبيــق
ي
وجمهوريــة الكونغــو وجنــوب أفريقيــا والســودان
وآخــرون يقاتلــون ضــد أ كـ بـر ملوثــات العالــم  ،واليــوم
ً
ن
ـو�  .كل مــا قامــوا
يتعرضــون أيضــا لالســتعمار الكربـ ي
بحفظــه وحمايتــه ورعايتــه لقــرون  -مــن الغابــات ،
ض
ا� العشــبية والم ـزارع إىل الصحــاري
ايع واألر ي
فالم ـر ي
ي� الساحل  -مستعمرة وتوصلوا اىل تنفيذ الحلول
المناخيــة الخاطئــة الـ ت يـي يفرضهــا شــمال العالــم .
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مشــاريـ ـ ـع  + REDDالـ تـي تمزقهــا نز
ال�اعــات  ،م ـزارع
ي
أحاديــة واســعة النطــاق تحــت  ، AFR100م ـزارع
األشــجار لزراعــة محاصيــل األخشــاب والطاقــة
الحيويــة بدعــم مــن الصنــدوق األخ ـرض للمنــاخ و
ش�كات األســهم الخاصــة مثــل صنــدوق أربــارو ،
اســتولت عــى ماليـ ي ن
ـن الهكتــارات مــن قبــل ش�كات
ت
ز
الوقــود األحفــوري لتنفيــذ ال�اماتهــم الصفريــة
الصافيــة  ،وانتشــار آليــة التنميــة النظيفــة وإزاحــة
ف
الكربــون ي� الغابــات  -كل هــذا يبــدو وكأنــه فتــح
أبــواب الحلــول الخاطئــة .إعــان الغابــون األخـ يـر
ـويع وتعبئــة
أنهــا ســتفتح غاباتهــا لســوق الكربــون الطـ ي
 90مليــون ائتمــان قبــل ان يوضــح  27 COPأن
البلــدان المتقدمــة وحلفائهــا مــن الـ شـركات يقــودون
ف
ويعــززون مســار التنميــة ي� أفريقيــا الــذي ثبــت أنــه
فاشــل والســبب الجــذري للعديــد مــن األزمــات ،بمــا
ف
ي� ذلــك أزمــة المنــاخ .الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة
والشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة  ،و
الفالحــون هــم القرابـ ي ن
ـن.
ف
النــاس ي� أفريقيــا وح ـركات العدالــة المناخيــة
والح ـركات النســائية وســكان المجتمعــات االصليــة
لديهــم وجهــة نظــر مختلفــة :يريــدون تفكيــك
االستعمار االقتصادي ونموذج تنمية .إنهم يريدون
االبتعــاد عــن نمــاذج النمــو االقتصــادي الـ ت يـي يهيمــن
عليهــا الشــمال .و هــم يطالبــون بظــروف مواتيــة
لالنتقــال العــادل إىل الطاقــة المتجــددة مــن خــال
ـي مــن الوقــود األحفــوري .أولوياتهم
التخلــص التدريـ ج ي
يه الصحــة العامــة والعدالــة االقتصاديــة
العاجلــة ي
والغــذاء الســيادة و اإليكولوجيــا الزراعيــة.
ف
ي� بيــان صــدر مؤخـ ًـرا  ،طالبــت مجموعــة العدالــة
المناخيــة اإلفريقيــة الــدول الغنيــة بســداد ديــون
المناخ  ،والوفاء ت ز
بال�امات تمويل المناخ  ،وخفض
االنبعاثــات إىل الصفــر وإيقــاف الحلــول الزائفــة.
الـ شـركات الشــمالية تســتخدم أزمــة المنــاخ كوســيلة
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للربـ ــح  ،وإلقــاء حلــول كاذبــة عــى القــارة األفريقيــة
ف
والتســبب ي� عواقــب وخيمــة عــى مجتمعــات
ـايم.
الخــط األمـ ي
يتمتــع مؤتمــر األط ـراف المعـ ن يـي بالمنــاخ ديناميكيتــه
الخاصــة حيــث ً
غالبــا مــا تغيــم القضايــا السياســية
ش
العالمية وضغوط ال�كات عىل طاولة المفاوضات
 ،و  27 COPقــد ال يسـ يـر ف ي� مســار مختلــف كثـ ي ًـرا.
لكــن أروقتــه يـ تـردد صداهــا مــع مطالــب حركــة
العدالــة المناخيــة .مــع العلــم أن محادثــات المنــاخ
ف
وغ�هــا مــن منصــات متعــددة
ي� األمــم المتحــدة ي
األط ـراف الـ ت يـي تهيمــن عليهــا البلــدان والـ شـركات
الغنيــة  ،يجــوز ل COPأن ال تركــز فقــط عــى دعــاة
المنــاخ والناشـ ي ن
ـط� .يمكنهــم توفـ يـر الزخــم لبنــاء
ـ� لفــرض
ـ� والعالـ ي
محـ يـ� والعمــل المحـ يـ� واإلقليـ ي
إصــاح شــامل للنظــام متعــدد األط ـراف لمعالجــة
أزمــة المنــاخ  ،والظلــم  ،والظلــم  ،وبنــاء قــوة النــاس
ف
إلحــداث تغيـ يـر حقي ـيق ي  .إنــه دورنــا ي� ضمــان عــدم
تعميــة العالــم وخداعــه بالحلــول الزائفــة والوعــود
ف
الفارغــة ي� هــذه األحــداث .نحــن بحاجــة إىل عمــل
حقي ـيق ي وحلــول حقيقيــة.
يكشــف هــذا العــدد مــن التغطيــة الغابيــة عــن
ت
المق�حــات الرســمية والـ شـركات و
حجــم عيــوب
.
اهميــة أن نكــون عــى علــم يجــب علينــا حمايــة أمنــا
األرض وتحقيــق العدالــة المناخيــة و اإلنصــاف مــن
خــال الدفــاع عــن حقــوق مجتمعاتنــا  ،والنســاء ،
ف
والفالحـ ي ن
ـن  ،والعمــال ي� االختيــار و قيــادة حلــول
ف
ـا� االنبعاثــات
المنــاخ الخاصــة بهــم مــن أجــل صـ ي
الصفريــة الحقيقيــة.

التواري عن األنظار
تقديم حلول مناخية حقيقية
نظرة نقدية على تقارير الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
من منظور جنساني وحقوقي
بقلم كورينا دي ال بالزا
وسوبارنا الهيري،
التحالف العالمي
للغابات
أظهر آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغ� المناخ ( )IPCCحول التأقلم و التخفيف أن
ي
مف�ق الطريق  ٠وصلت مستويات ن
العالم عىل ت
ثا�
ي
أكسيد الكربون ف� الغالف الجوي إىل ث
أك� من 420
يف
ف
جزء ي� المليون ي� سنة , 2022٫وهو ما يتجاوز
ً
ف
تعت� عادة آمنة .ترتفع
بكث�  350جزء ي� المليون ب
ي
مستويات ن
ثا� أكسيد الكربون منذ سنة 2000
ي
بنحو  20جزء ف� المليون لكل عقد  -أرسع ش
بع�
ي
مرات مما كانت عليه خالل  800ألف سنة الماضية
 ٫و نحن اآلن نشاهد بالفعل االثار المدمرة الرتفاع
درجة الحرارة ب 1٫1درجة مئوية ٠
ف
ف
الصا�
ي�  ٫ 2019ما يقارب  ٪34من المجموع
تي
ش
تأ�
النبعاثات الغازات الدفيئة الب�ية المنشأ ي
من قطاع إمدادات الطاقة  ٪24 ،من الصناعة
ض
ا�
 ٪22 ،من الزراعة والغابات واستخدام ن األر ي
المبا� .يجب
األخرى  ٪15 ،من النقل و  ٪6من
ي
أن تبلغ انبعاثات غازات االحتباس الحراري ذروتها
قبل عام  2025وأن تنخفض بنسبة  ٪43بحلول
عام  2030للحد من ارتفاع درجة الحرارة ب 1.5
التأث�ات المناخية ٠
درجة مئوية و تجنب أسوأ
ي

شاهد :ما هي الحلول
الحقيقية ألزمة تغير
المناخ؟
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تساعدنا تقارير ال  ( IPCCالهيئة الحكومية
بتغ� المناخ ) عىل فهم األبعاد
الدولية المعنية ي
المتنوعة
لتغي� المناخ و سياق التحديات العديدة
ي
ض
ت
ال� نواجهها  ٠و أثناء االحتياج ال�وري
المتشابكة ي
لعمل المناخ  ٫فإن فهم سياق العمل الفوري له
تغ� المناخ من تزايد عدم
اهمية قصوى  ٠ينشأ ي
المساواة وتراكم ث
ال�وة الذي ترعاه الرأسمالية
ف
ف
وتتغذى عليه .مع استمرار األثرياء ي� اإلفراط ي�
استهالك الموارد المتناقصة واالستيالء عليها  ،مما
ف
ث
األك�
يساهم ي� زيادة االنبعاثات  ،تتحمل الفئات
ً ف
ضعفا ي� العالم  ،مثل الشعوب األصلية  ،والنساء
بكل تنوعها ، 1ومجتمعات الخطوط األمامية أسوأ
آثار هذه األزمة .نحن بحاجة إىل تحوالت رسيعة
ع� جميع األنظمة .ومع ذلك ،فإن السياسات
ب
والتعهدات والوعود المناخية الحالية ت
ال� قطعتها
ي
الحكومات ش
وال�كات لن تأخذنا إىل حيث نحتاج
إىل أن نكون.

انتشار الحلول الخاطئة
ألزمة المناخ
الحلول الخاطئة  ٫من ضمنها أسواق الكربون
والتعويضات ,تعهدات صفرية صافية ٫مزارع
األشجار احادية الزراعة عىل نطاق واسع ٫الطاقة
الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه ( ٫ ) BECCS
ف
وغ�ها  ٫تستمر ي� االزدهار
و الزراعة «الذكية»  ٫ي
ف
 ٠ال تفشل هذه الحلول الخاطئة ي� معالجة ازمة
المناخ فقط  ٫بل تديم و تخلق أيضا أشكاال جديدة
يز
الجنيس ٠
التمي�
من من عدم المساواة  ٫ضمنها
ي
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كلذ مهف بجي » ،ءاسنلا« ىلإ ريشن امدنع
كاردإ عم » ،اهعونت لكب ءاسنلا« هنأ ىلع
رثؤت يتلا ةعونتملا ةعطاقتملا تايوهلا
رمعلا لثم ملاعلا يف سانلا ةبرجت ىلع
عقوملاو  ،ةقبطلاو  ،سنجلاو  ،قرعلاو ،
. .٠٠خلإ  ،زجعلاو  ،نيدلاو  ،يفارغجلا
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عىل سبيل المثال  ،تعتمد  BECCSعىل مزارع
شجرية أحادية النوع واسعة النطاق مصنوعة
ف
ً
وغالبا ما تتسبب ي� تحويل
من أنواع رسيعة النمو
ً
ض
.
وغ� الحرجية إىل مزارع غالبا ما
ا� الحرجية ي
ُاألر ي
تستخدم هذه المزارع كجزء من مشاري ــع التحري ــج
وإعادة التحري ــج للطاقة الحيوية  ،باإلضافة
إىل الصناعات االستخراجية األخرى مثل اللب
كث�ا ما تؤدي إىل العديد من اآلثار السلبية
والورق .ي
ف
ت
الم�ابطة  ،بما ي� ذلك :االستيالء عىل األرض
ال�ية ؛
فقدان التنوع
البيولو� و موائل الحياة ب
ج ي
انخفاض المرونة البيئية الشاملة ؛ فقدان الطب
التقليدي والمعرفة ؛ زيادة عبء العمل ؛ فرص
قص�ة األجل ومحدودة ؛ التعدي عىل النظم
عمل ي
البيئية األخرى ؛ تلوث موارد المياه العذبة بسبب
استخدام الكيماويات الزراعية ؛ وزيادة مخاطر
الحريق واآلفات.
يقر تقرير الـ ( IPCCالهيئة الحكومية الدولية
بتغ� المناخ) بشأن التكيف بهذه اآلثار ،
المعنية ي
ً
جدا ‹›  ،ي ً
مش�ا إىل
وكث� منها يتمتع `` بثقة عالية
ي
غ�ها من عمليات تحويل استخدام
أن المزارع أو ي
ض
ا� عىل نطاق واسع يمكن أن تؤدي إىل سوء
األر ي
ف
خ
المنا�
التكيف وسوء المعاملة  ،بما ي� ذلك الظلم
ي
غ� متناسبة عىل الفئات
تأث�ات ي
 ،حيث أن لها ي
ف
المهمشة والضعيفة بما ي� ذلك الشعوب األصلية
ف
التأث�ات الجنسانية ي�
والنساء .كما تم اإلبالغ عن
ي
ف
هذه المزارع وحولها  ،بما ي� ذلك زيادة التحرش
�ض
ت
ال� لحقت
الجنيس والعنف
ضد المرأة  ،واأل ار ي
ي
تيبات حيازة األر ض
غ� اآلمنة بالفعل  ،وانعدام
تب�
ا� ي
ي
ئ
الغذا�  ،وفقدان المعرفة التقليدية والمحلية
األمن
ي
الفريدة  ،وتعزيز استخدام الطاقة الحيوية مع اآلثار
ً
الضارة المرتبطة بالصحة والخصوبة  ،فضال عن
المشاكل الصحية األخرى المرتبطة باستخدام
الكيماويات الزراعية.
عىل الرغم من جميع المخاطر واآلثار المرتبطة
يسبها  ،فإن نهج النمذجة الحالية ل
بي
يس ياي �-ي
لتقييد ارتفاع درجات الحرارة العالمية إىل ما دون
 2درجة مئوية و  1.5درجة مئوية من مستويات

الصورة :اتحاد هيئات المساعدة
ال�ازيل
االجتماعية والتعليمية  (FASE) ،ب

كب� عىل
ما قبل الصناعة ال تزال تعتمد إىل حد ي
ف
ض
ا� عىل نطاق واسع .ال
التدخالت ي� قطاع األر ي
تزال مخططات مثل  BECCSتظهر بشكل بارز
ف
للغاية ي� بعض مسارات التخفيف عىل الرغم من
ت
بتغ�
اع�اف الهيئة الحكومية الدولية المعنية
ي
ً
جزئيا إىل
المناخ بالمخاطر المحتملة .و يعود ذلك
أن إطار عمل نمذجة المسارات ت
ح�  1.5درجة
مئوية يركز بشكل مفرط عىل خفض االنبعاثات
ف
وحده .نحن بحاجة إىل نماذج تساعد ي� الحفاظ
عىل المصارف الطبيعية وتعزيزها  ،مع إعطاء
ئ
ين
الغذا�
األولوية للسيادة الغذائية واألمن
وتأم�
ي
ض
ا� الشعوب األصلية
الحقوق والوصول إىل أر ي
والمجتمعات المحلية والنساء.

حلول مناخية حقيقية
الكث� من عمليات إزالة
هناك أدلة متضافرة أن
ي
الكربون المطلوبة يمكن تحقيقها من خالل
الحفاظ عىل المصارف الطبيعية وبناء مرونة
ئ
ين
تحس� حماية التنوع
البي� من خالل
النظام
ي
ئ
.
البي�
البيولو� تعد استعادة سالمة
ج ي
النظام ض ي
ف
ً
خ
ً
ا�
ر
األ
�
القوي
المنا�
للعمل
ا
أساسي
أمرا
ي
ي
ت ي
غ
والغابات وال
ينب� اعتبارها مجرد فائدة مش�كة
يً
خ
.
المنا� وفقا لتقرير `` المسارات المفقودة
للعمل
ي
‹› 1.5ل درجة مئوية الصادر عن تحالف طموح
األرض والحقوق المناخية (كالرا)  ،يوجد إمكانية
ف
الستعادة ربــع الغابات الطبيعية ي� العالم وحمايتها
ً
جنبا إىل جنب مع الغابات األولية  ،مما يؤدي إىل
العاليم الذي يمثل النظم
الحر�
نصف الغطاء
ج ي
ي
البيئية السليمة .يمثل تعزيز وحماية النظم البيئية
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األرضية والمصارف الطبيعية من من خالل
ض
ا� وإدارتها بشكل أفضل والممارسات
تنظيم األر ي
الزراعية التحويلية تحت شإ�اف الشعوب األصلية
ً
والمجتمعات المحلية والنساء طريقة ث
أك� إنصافا
وفعالية من حيث التكلفة لمعالجة أزمة المناخ.
ً
ً
أيضا مسار ث
أك� عدال
ولكن األهم من ذلك ،أنه
ً
تغ� المناخ
وإنصافا لتحقيق أهداف التخفيف من ي
من
تداب� احتجاز الكربون وتخزينه األخرى مثل
ي
. BECCS
ض
ا� الشعوب األصلية  ٪37من جميع
تمثل أر ي
ض
ا� الطبيعية المتبقية عىل األرض .ما ال يقل
األر ي
ف
إجمايل الكربون المخزن ي� الغابات
عن  ٪22من
ي
االستوائية وشبه االستوائية تقع ف� األر ض
ا� المدارة
ي
يف
ت
ال�
بشكل
جمايع ،وثلثها موجود ي� المناطق ي
ي
تفتقر فيها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ن
ت
القانو� .ويؤدي ي ن
االع�اف
إىل
تأم� حقوق الحيازة
ي
الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
إىل انخفاض معدالت إزالة الغابات وتدهور ت
ال�بة.
ف
يه أيضا رائدة تقليدية ي� حفظ وحماية
والمرأة ي
اإليكولو� ت
ج
ج
ال�
النظام
ووظائف
البيولو�
التنوع
ي
ي ي
تستند إليها هذه المجتمعات المحلية .إن مضاعفة
ض
ت
ال� تملكها المجتمعات المحلية
ا� ي
مساحة األر ي
وحماية وإصالح الغابات األولية المتدهورة مع
ت
ال� أزيلت منها
ضمان التجديد
الطبييع للمناطق ي
ف ي
ً
مؤخرا ،بما ي� ذلك من خالل االستخدام
الغابات
المسؤول للغابات المدارة الستعادة التنوع
ج
اإليكولو� ،سيؤدي
البيولو� ووظيفة النظام
ج ي
ً ي ف
إىل  6.1جيجا طن  CO2eqسنويا ي� تجنب
ً ف
سنويا ي�
االنبعاثات و  8.7جيجا طن CO2eq
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الكربون المحجوز بحلول عام  .2050تخزن
مناطق األمازون األصلية وحدها  102جيجا طن
من ن
حوايل ثلث أحواض
ثا� أكسيد الكربون ،أي
ي
ي
ف
الكربون فوق األرض ي� منطقة األمازون (عىل
ً
 30%من مساحة األرض تقريبا).
تعكس الممارسات البيئية الزراعية أساليب عمل
النظم البيئية الطبيعية وجوانب تلك النظم
ض
ال�ورية ألدائها .لدينا اآلن أدلة واسعة عىل أن
النظم البيئية الزراعية تتفوق عىل الزراعة الصناعية
ويه منتجة للغاية ومستدامة .عالوة عىل ذلك،
ي
ً
فيه تخلق سبل العيش ،وتمنح المجتمعات مزيدا
ي
ت
الذا� ،وتعزز المرونة المناخية،
االستقالل
من
ي
وتحقق فوائد اجتماعية وثقافية وبيئية متعددة.
ً
ً ف
أيضا ً
حيويا ي� الحفاظ عىل
دورا
تلعب المرأة
النظام ئ
البي� وإدارة الموارد الطبيعية والممارسات
ي
ً
الزراعية المستدامة مثل الزراعة اإليكولوجية .وفقا
بتغ� المناخ،
الهيئة الحكومية الدولية المعنية
ي
ُُ
ت
ايع الفوارق
ال� تر ي
فإن «نهج اإليكولوجيا الزراعية ي
ين
ين
الجنس� والتغذية تعزز القدرات عىل التكيف
ب�
ث
وتمكن النظم الغذائية األك� مرونة من خالل
ف
زيادة القيادة للمرأة ومشاركتها ي� صنع القرار
ً
والعمل نز
ين
الم�يل المنصف ي ن
الجنس� ».
غالبا
ب�
ي
ما تكون النساء من حراس المعرفة ودعاة الحفاظ
عىل البيئة.
وبالتايل ،فإنها تتأثر بشكل خاص
ي
البيولو� وتدهور النظام
بفقدان الغابات والتنوع
ج ي
ين
القوان�
اإليكولو� بشكل عام .ومع ذلك ،فإن
ج ي
والقيود الثقافية والنظام األبوي والرأسمالية
الجنيس للعمل
والهياكل االجتماعية مثل التقسيم
ًي
يز
ين
غالبا ما تقلل
التمي�ية
والقوان� واألعراف العرفية

من قدرة المرأة عىل دعم االستخدام المستدام
ف
و� الواقع،
لموارد األرض وحيازة حقوق الحيازة .ي
ض
ا� الصادر عن الهيئة الحكومية
أقر تقرير األر ي
بتغ� المناخ بأهمية حقوق المرأة
الدولية المعنية ي
ف
ف
ض
ض
ويويص
ا�،
ي
ا� ومشاركتها ي� إدارة األر ي
ي� األر ي
ايع المنظور
تقرير  AR6 WG IIباتباع
نهج ير ي
ف
ن
الجنسا� ويؤدي إىل التحول ي� رسم السياسات
ي
المتعلقة بالمناخ من أجل الحد من المخاطر
ف
و� الوقت نفسه،
المناخية ومواطن الضعف .ي
ن
تمك� المرأة
يجد  AR6 WG IIIأدلة قوية عىل أن
ي
يفيد التخفيف والتكيف ويؤثر بشكل
إيجا� عىل
بي
سياسة المناخ .هذه عالمات جيدة .لكن لماذا
ف
تفشل هذه التوصيات ي� كسب الزخم ؟

إعادة توجيه السياسات
نحو جذور األزمة
ُ
ن
الجنسا� والقائمة
لم تحظ الن ُهج المراعية للمنظور
ي
عىل الحقوق التحويلية ت
ح� اآلن إال باهتمام ضئيل
صانيع السياسات ،الذين لم يتح لهم
من جانب
ي
�ن
بتغ� المناخ
الدويل المع
الحكويم
الفريق
ي
ي
ي
ً
عىل نحو ي ث
أك� شموال تعزيز
بعد مسارات تدمج
ف
والثقا�
االجتمايع
حقوق الحيازة عىل الصعيدين
ي
ي
ت
والمش�ك ي ن
ب� القطاعات وتكون تحويلية وعادلة
ً
�ن
الحكويم
اجتماعيا .وقد بدأ الفريق
ي
الدويل المع ي
ي

ً
أخ�ا ،وال سيما من خالل تقريره
بتغ� المناخ ي
ي
ف
ف
 AR6 WG IIالمع�ن ي بالتكيف ،ي� النظر ي� مبادئ
ت
واالع�اف بأن
عدالة التوزي ــع والعدالة اإلجرائية
العدالة المناخية تشمل العدالة ت
ال� تربط ي ن
ب�
ي
التنمية وحقوق اإلنسان لتحقيق نهج قائم عىل
لتغ� المناخ.
الحقوق للتصدي ي
التجمييع  AR6القادم يجب أن يكون
لكن ً التقرير ً ف ي
وحاسما ي� تقديم إطار للتخفيف من حدة
جريئا
المناخ ال يعتمد عىل حلول خاطئة ويحدد بوضوح
الدور الحاسم للشعوب األصلية والمجتمعات
ً
ف
المحلية والنساء ،فضال عن حقوقهم ي� الحيازة
ض
ا� وسبل العيش .بدون هذا،
وحصولهم عىل األر ي
ف
ال بد أن يقود صانعو السياسة العالم ي� المسار
الخطأ.
يجب أن تكون الـ  ( IPCCالهيئة الحكومية الدولية
ً ف
سيايس
بتغ� المناخ) مفيدة ي� بناء إجماع
المعنية ي
ي
عاليم قائم عىل العلم للتخلص التدري�ج ي الرسي ــع
ي
من الصناعات االستخراجية  ،ووقف إزالة الغابات
البيولو� ،ومعالجة العوامل
وفقدان التنوع
ج ي
لتغ� المناخ مثل الزراعة الصناعية وقطاع
المحركة ي
ث
ال�وة الحيوانية ووضع حد للتعويضات .هناك
عاليم لحلول مناخية حقيقية
حاجة إىل إطار
ي
ن
ن
الجنس� وتحكمها
يجب أن تكون تحويلية يب�
ي
المجتمعات المحلية ،عىل أساس الحقوق والنهج

الصورة :اتحاد هيئات المساعدة
ال�ازيل
االجتماعية والتعليمية  (FASE) ،ب
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ً
العادلة اجتماعيا .ويجب أن تشمل عملية رسم
تداب� اجتماعية
السياسات المتعلقة بالمناخ
ي
ت
ومش�كة ي ن
ب� القطاعات تعزز
وثقافية شاملة
حقوق الحيازة وتعالج أوجه عدم المساواة وعدم
خ
المنا� والمخاطر والمرونة.
المساواة والضعف
ي
لحسن الحظ ،الحلول موجودة وتتحرك
المجتمعات والحركات بشكل ت ز
م�ايد للنضال
من أجل حقوقهم والحفاظ عىل النظم البيئية
والموارد الطبيعية .تقوم العديد من المجموعات
الشعبية بالفعل بتنفيذ حلول مناخية حقيقية
الجنيس
الجنيس وتحول المنظور
ايع المنظور
تر ي
ي
ي
وتؤكد عىل العدالة البيئية وحقوق اإلنسان.
إنهم يكافحون من أجل ي ن
تأم� الحقوق الجماعية
ض
ا� والمياه للشعوب األصلية
للغابات واألر ي
ت
اللوا� يأخذن زمام
والمجتمعات المحلية والنساء
ي
ف
يج
البيولو� والنظم
المبادرة ي� الحفاظ عىل التنوع
البيئية وحمايتها.
ً
ت
تأ� الحلول
كل هذا ليس معقدا كما يبدو .لن ي
من العمل كالمعتاد ،مع المزيد من عدم المساواة
ت
وال�بــح ،وهو ما أوصلنا إىل نقطة التحول هذه.
ق
خ
الحقي� العدالة ي ن
المنا�
يتطلب العمل
ب�
ي
ي
ين
الجنس� والعدالة االجتماعية والعدالة المناخية.
يمكننا تحقيق ذلك إذا ركزنا عىل الحلول الحقيقية
الموجودة بالفعل.

إمكانات ومخاطر مبادرة
استعادة المناظر
الطبيعية للغابات
األفريقية ()AFR100

تعتبر مزارع األشجار التجارية سببًا
رئيسيًا لتدهور األراضي وال مكان لها
في الجهود المبذولة الستعادة النظم
البيئية المتدهورة

بقلم فيليب أوين ،
جياسفير  ،جنوب
إفريقيا
ف
تعد مزارع األشجار التجارية ي� جميع أنحاء إفريقيا
ض
ا� وجميع
إحدى القوى الدافعة لتدهور األر ي
عواقبه البيئية واالجتماعية واالقتصادية المدمرة.
و لهذا السبب تدق اجراس االنذار ي ن
ب� المجتمعات
ت
والنشطاء أن مزارع األشجار األحادية يتم ال�وي ــج
ف
لها ي� إطار برنامج استعادة المناظر الطبيعية
ويه مبادرة عىل
للغابات األفريقية ( ، )AFR100ي
مستوى إفريقيا تهدف إىل استعادة  100مليون
ض
ا� الغابات المتدهورة بحلول عام
هكتار من أر ي
.2030
ف
ف
تم إطالق  AFR100ي� سنة  2015ي� قمة باريس
للمناخ  ،ويــهدف إىل حشد الدعم من الحكومات
الوطنية ش
ين
القطاع� العام والخاص وبرامج
و�كاء
التنمية الدولية والمجتمعات المحلية الستعادة
ض
ا� ت
ال� أزيلت منها الغابات
ي
اإلنتاجية لألر ي
ف
ين
لتحس� سبل العيش ي� جميع أنحاء
المتدهورة
ت
القارة األفريقية .ح� اآلن  ،تعهدت  32دولة
بحوايل  130مليون هكتار ش
للم�وع.
ي
ً
وفقا لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
ض
ا�
( ، )FAOف فإن ما يصل إىل  ٪65من األر ي
المنتجة ي� إفريقيا متدهورة ويؤثر التصحر عىل
ض
ا� القارة .بينما يتجه االتجاه
 ٪45من مساحة أر ي
ف
صا� الخسارة
العام نحو االنخفاض  ،ال يزال
ي�ايد ف� إفريقيا  ،حيث ي ف
ف� الغابات ت ز
تخت� أربعة
ي
ي
ي
ين
مالي� هكتار من الغابات كل عام  ،كما تقول.
تعد إزالة الكربون من الغالف الجوي من خالل
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استعادة الغابات والنظم البيئية األخرى ً
أمرا
ً
حيويا لمعالجة أزمة المناخ  ،ويمكن لمبادرات
ً ف
مثل  AFR100أن تلعب ً
مهما ي� ذلك .تقدم
دورا
العديد من المشاري ــع المرتبطة بـ  AFR100والزخم
ف
الذي أوجدته مساهمات قيمة للغاية ي� استعادة
المناظر الطبيعية .لكن المبادرة ال تخلو من الجدل
وهناك مخاوف ت ز
م�ايدة من أن سيطرة ش
ال�كات
ف
غ� المسبوق ي�
ال�نامج يؤدي إىل التوسع ي
عىل ب
ع� القارة -
مزارع األخشاب التجارية الجديدة ب
ت
ال� تقود إزالة الغابات وتدهور
نفس الصناعة ت ي
ت
ت
ال� من المف�ض أن تعالجها المبادرة.
ال�بة ي
ف
تعرف المجتمعات ي� جميع أنحاء إفريقيا عن كثب
 .ف
اآلثار المدمرة لمزارع األشجار األحادية ي� مقاطعة
كوا زولو ناتال بجنوب إفريقيا  ،تتذكر الناشط
ً
االجتماعية والبيئية سيبونجيل متونجوا أوال
المتغ� عندما كانت طفلة .كانت
مالحظة المشهد
ي
ً
تس� مع جدتها لجمع الحطب  ،وتتذكر صفوفا
ي
مرتبة من أشجار الصنوبر المزروعة بإتقان حيث
كانت الغابة الطبيعية .وتقول إن ش
ال�كات قطعت
األشجار األصلية واستبدلت بمزارع األخشاب
أحادية النوع.
يه مديرة برنامج القيادة النسائية
سيبونجيل ي
والتدريب ف ي� مقاطعة كوازولو ناتال الجنوبية.
تعمل ف� الغالب مع شابات تت�اوح أعمارهن ي ن
ب�
ي
ً ف
عاما ي� المناطق الريفية حيث يعتمد
 12و 19
صغ�.
العديد من السكان عىل الزراعة عىل نطاق
ي
ف
ض
ا� معشبة غنية
يه ي� المقام األول أر ي
المنطقة ي
باألنواع  ،مع بقع من الغابات األصلية عىل طول
ف
مناطق النهر ي� األخاديد والوديان .لكنها تتأسف
ض
قل�  ،وآالم
ا�
«ألم ب
مجتميع» عىل تدهور األر ي
ف ي
الناجم يعن تآكل ت
ين
األربع� سنة الماضية.
ال�بة ي�
كانت اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية
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مدمرة عىل المجتمعات المحلية  ،وخاصة النساء.
تخىل العديد من السكان عن حقولهم المتآكلة و
ئ
الغذا�  ،كما
المتدهورة  ،مما أدى إىل انعدام األمن
ي
ف
ض
الما�  ،عندما كان المزيد من الناس
«�
تقول :ي
ي
يزرعون قطع أراضيهم  ،كان هناك طعام  ،ت
ح� لو
لم يكن هناك مال».
بحلول الوقت الذي كانت فيه سيبونجيل يبلغ
من العمر ً 16
عاما  ،ارتفعت المساحة المزروعة.
ت
وال� كانت
كان هناك
لريع الماشية  ،ي
مساحة أقل ي
محصورة ف� األر ض
ا� العشبية المتضائلة والمجزأة
ي
ي
ف
باستمرار.
الريع
�
اط
ر
اإلف
إىل
أدى
ذلك
إن
وقالت
ي
ي
 ،األمر الذي أدى إىل تآكل ت
ال�بة .كان واضحا؛ تسارع
تآكل ت
ال�بة مع توسع مزارع األخشاب.
تغيط مزارع
ي
ف
األخشاب  1.2مليون هكتار ي� جنوب افريقيا  ،مع
ف
ما يقرب من  ٪40من تلك المزارع ي� كوازولو ناتال
 ،وتغيط ث
أك� من  ٪5من المقاطعة.
ي
كما هو الحال مع اآلثار األوسع للكوارث الطبيعية
ض
ا�
الناجمة عن ي
تغ� المناخ  ،فإن تدهور األر ي
وانتشار مزارع األشجار التجارية يؤثران بشكل
الفق�ة والضعيفة
غ� متناسب عىل المجتمعات
ي
ي
ف
ت
ال� تعيش ي� المناطق الريفية .النساء واألطفال
ي
ث
األك� ض
ت�را  ،حيث تتحمل
وكبار السن هم
النساء المسؤولية األساسية عن رعاية االحتياجات
توف� المياه.
األساسية لألرسة مثل ي
ف
ي� جميع أنحاء إفريقيا  ،ال يزال حرق الكتلة
للطيه  ،ويعد
الحيوية لألخشاب وسيلة أساسية
ي
جمع الحطب مهمة يومية أساسية للعديد من
ف
األرس .ي� معظم الحاالت  ،يقع هذا العبء عىل
عاتق النساء واألطفال  ،الذين يصبح األمر ث
أك�
صعوبة وخطورة بالنسبة لهم إذا اضطروا للسفر
ً
بعيدا عن منازلهم اآلمنة والمجتمع القريبً .
نظرا

لتدم� الغابة األصلية ولم يعد من الممكن الوصول
ي
للس�
إىل الموارد  ،اضطرت سيبونجيل وجدتها
ي
ً
لمسافة أبعد  -وأحيانا ما يصل إىل خمسة أميال
 للحصول عىل الحطب  ،فقط لجمع من منصةن
من أشجار السنط الغازية  ،ت
بكث�
يه أد� ي
ي
وال� ي
ين
األصلي� .وتقول إنه كان من الممكن
من السكان
ً
اقتناؤها سابقا ف ي� الغابة المجاورة لهم.
ً
تجاريا (الكافور
ال يصلح أي من األخشاب المزروعة
ف
الطيه  ،كما
�
والصنوبر والسنط)
ي
لالستخدام ي
ت
كب�ة  ،لذلك
يقول سيبونجيل .إنها تح�ق برسعة ي
تحتاج إىل حرق المزيد وينتج المزيد من الدخان ،
أك� عىل تلوث الهواء والصحة .يؤثر هذا
تأث� ب
مع ي
ف
غ� متناسب عىل النساء المسؤوالت ي�
بشكل ي
المقام األول عن إعداد االكل.
تم ت
ال�وي ــج لمزارع األشجار التجارية كشكل من
ت
ال� من شأنها أن تؤدي إىل فرص
أشكال «التنمية» ي
ف
عمل .وبالفعل  ،كان بعض األشخاص يعملون ي�
الكث�
الصناعة  ،كما يقول سيبونجيل  ،لكن ليس
ي
منهم .بمجرد زرع األشجار  ،تتطلب القليل من
ً
نسبيا ت
وبالتايل توفر فرص
ح� الحصاد ،
االهتمام
ي
عمل أقل من الزراعة التقليدية  ،حيث يحدث
خط� أيضا .وتقول
النمو السنوي والحصاد .العمل
ي
ان الحوادث المميتة شائعة  ،وكذلك العواقب
الصحية طويلة المدى بسبب التعرض لمبيدات
ت
ال� تحتوي عىل الجليفوسات.
األعشاب الكيميائية ي

ً
ايع الطبيعية أيضا بوظيفة االحتفاظ
تتمتع المر ي
بالمياه  ،مما يؤدي إىل االحتفاظ بمياه األمطار
وإطالقها ببطء ف ي� طبقة المياه الجوفية.
تدم�
ي
ض
ا� العشبية عن طريق إنشاء مزارع األخشاب
األر ي
 ،ض
ي� بهذه العملية الطبيعية.
ف
ي� مقابلة مع مامادو دياخيت  ،القائم بأعمال رئيس
ف
قسم االستدامة البيئية ي� وكالة تنمية االتحاد
ق
األفري�  ،أعرب عن قلقه بشأن انتشار مزارع
ي
ً
أحادية تحت ستار ت
ال�ميم .ووفقا لما ذكره مامادو
ً
 ،فإن نيباد «ال توافق تماما عىل زراعة أشجار
غ� مناسبة لموقع ي ن
مع�» .ومع ذلك
أحادية النوع ي
 ،عىل الرغم من ت
يج
األيديولو�  ،فقد أقر بأن
اع�اضه
المزارع الصناعية كانت من ي ن
ب� برامج ، AFR100
ين
موظف� فقط
وأعرب عن أسفه ألنه مع وجود 10
صغ�ة «والقارة ضخمة».
 ،فإن األمانة
ي
ً
العاليم للغابات :AFR100
وفقا لموجز التحالف
يف
دفع التوسع التجاري للمزارع ي� إفريقيا؟ «[نصف]
الثالث� المشاركة لديها ً
ين
حاليا أهداف تشمل
الدول
ت
ز
ت
ال� تقع ضمن تعهداتها أو ت�امن
التجارية
ع
المزار
ي
ث
.
معها .مجتمعة  ،تشمل هذه أك� من  4 5مليون
هكتار من التوسع التجاري لألشجار و 770،000
ين
تحس� إدارة المزارع .وهذا يعادل زيادة
هكتار من
ال� تشغلها حالياً
بنسبة  ٪91ف� مساحة األرض ت
ي
ي
المزارع التجارية ف ي� إفريقيا».

من الواضح أن اآلثار البيئية واالجتماعية والصحية
واالقتصادية السلبية لمزارع األشجار التجارية عىل
ف
المحيل ي� مقاطعة كوا زولو ناتال .هناك
المجتمع
حاجة ملحة ي ت
ومع�ف بها للحماية من المزيد من
تدهور الموارد الطبيعية واستعادة السالمة البيئية
ع� القارة من أجل التخفيف من آثار
للنظم البيئية ب
تغ� المناخ والتخفيف من المعاناة االجتماعية
ي
ف
واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المهمشة ي�
ف
جميع أنحاء أفريقيا  ،ولكن مع األخذ ي� االعتبار
زراعة األشجار كأحد الحلول هو المباالة.
ومع ذلك  ،يتم إنشاء مزارع أحادية النوع عالية
تشج�»
«التشج�» أو «إعادة
التأث� تحت ستار
ي
ي
ي
 ،بما ف� ذلك ف� إطار مبادرة ً .AFR100
غالبا ما
ي
ي
تكون هذه المزارع من أنواع األخشاب الغريبة
أسايس هو
(مثل الصنوبر واألوكالبتوس) بهدف
ي
أك� قدر من الكتلة الحيوية .يثبت العلم
استخراج ب
الجديد أن مزارع األخشاب تسبب بالفعل انبعاثات
الكربون بسبب االضطرابات ف� ت
ال�بة .فقط عندما
ي
يستقر نظام الغابات يمكنه عزل الكربون  ،ومن ثم
يكون «النظام ئ
اليح» وليس األشجار وحدها
البي� ي
ي
هو المسؤول عن عزل الكربون .كلما زاد التنوع
ف
ئ
الطبييع أفضل ي�
البي�
ج ي
البيولو�  ،كان النظام ض ي
ي ً
.
ا� العشبية أيضا أحواض
ر
األ
تعت�
الكربون
عزل
ب
ي
كربونية مهمة.
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ف
الصورة :مزارع شجرية تجارية ي� جنوب
إفريقيا Elsmarie Owen ,
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ف
سيكون لهذا التوسع ي� مزارع األخشاب التجارية
المحيل
آثار مدمرة عىل السالمة البيئية والتنوع
ي
وخدمات النظم البيئية  ،مما يعرض للخطر األمن
ئ
ئ
والغذا� للعديد من المجتمعات الريفية.
الما�
ي
ي
ف
ال تضيع المفارقة ي� حقيقة أن الكم الهائل من
ت
يه
«النباتات الغازية» المسؤولة عن تآكل ال�بة ف ي
نتيجة ش
مبا�ة لمزارع األخشاب واسعة النطاق ي�
ش
«التشج�».
تنت� بذور أشجار
إطار مبادرات
ي
ف
الصنوبر واألوكالبتوس والسنط ي� البيئة الطبيعية
المجاورة عن طريق الرياح والمياه والمعدات ،
ً ف
ت
ال� يصعب السيطرة عليها ،
وغالبا ي� المناطق ي
مثل الوديان شديدة االنحدار والجداول واألنهار
غ� المنضبط ألنواع
الحساسة .هذا االنتشار ي
األشجار الغريبة يؤثر ً
سلبا عىل موارد المياه النادرة
المحيل من
البيولو�
والقيمة ويقلل من التنوع
ج ي
ي
خالل منافسة النباتات األصلية.
وقد تعهدت جنوب إفريقيا نفسها بتقديم 3.6
ض
ا� لـ  .AFR100وتشمل
مليون هكتار من فاألر ي
أولوياتها المنشورة ي� إطار المبادرة زيادة االحتفاظ
بالمياه واستقرار المناظر الطبيعية من خالل
السيطرة عىل االنجراف ومكافحة التصحر  ،ولكن
لم يتضح بعد أي الطرق سيتم استخدامها لتحقيق
ذلك .تعمل المدرجات الكثيفة من النباتات الغازية
ف
عىل تجفيف الجداول واألنهار ي� جنوب إفريقيا

ف
الصورة :مزارع شجرية تجارية ي� جنوب
إفريقيا Elsmarie Owen ,

 ،ويمكن أن يساعد  AFR100ت
ح� اآلن برامج
األشغال العامة الحكومية  ،مثل العمل من أجل
ف
المياه ( ، )WfWي� هذا الجهد الضخم والمطلوب
ً
بشدة .وتقول جنوب إفريقيا أيضا إنها ستستخدم
ويه
برامج  AFR100لمكافحة زحف األدغال  ،ي
األصلي�ن
ظاهرة تغزو فيها األنواع الرائدة من السكان
ي
ض
ا� العشبية وتحولها  ،مما يقلل من التنوع
األر ي
ض
الطبييع وي� بالقدرة اإلنتاجية لألرض.
البيولو�
ج ي
ي
ليس من الواضح ما إذا كانت جنوب أفريقيا تخطط
الستخدام تمويل  AFR100إلنشاء المزيد من
ً
مزارع األشجار التجارية ً ،
نظرا لوجود القليل جدا
من المعلومات المتاحة للجمهور حول المبادرة.
ف
ومع ذلك  ،ي� إطار خارطة طريق الغابات 2030
ف
ت
ز
ت
وال� ت�امن مع مرحلة تنفيذ
ي� جنوب إفريقيا ،
ي
 ، AFR100هناك هدف بمساحة 100000
هكتار لمزارع األشجار التجارية الوسيلة الوحيدة
يه من
المتاحة للجمهور لرصد تنفيذ  AFR100ي
ين
عام� من تحدي
خالل مقياس تحدي بون .بعد
بون وتنفيذ  ، )2030-2020( AFR100أبلغ
عدد قليل فقط من البلدان عن بعض التقدم
وجنوب إفريقيا ليست واحدة منها .هذا االفتقار
إىل الشفافية والمساءلة يجعل من الصعب للغاية
مراقبة تنفيذها.
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كمبادرة ألصحاب المصلحة المتعددين مع
ت
ال� ي ز
ك� عىل ش
ين
ال�اكات ي ن
القطاع� العام والخاص
ب�
واالستفادة من استثمارات القطاع الخاص ،
فإن  AFR100عرضة بطبيعتها لالستحواذ عىل
ش
ال�كات  ،ت
وال� تسىع إىل دفع مزارع األشجار
ي
وغ�ها من الحلول المربحة ولكن الزائفة
التجارية ي
ألزمة المناخ .وهذا يجعل الحاجة إىل الشفافية
والمساءلة ً
أمرا بالغ األهمية  ،ليس فقط للحكومات
ً
المنفذة ولكن أيضا ش
لل�كات والحكومات من
ت
ال� تمولها وتدعمها.
شمال الكرة األرضية ي
ب� ش
ين
من ي ن
التقني�  AFR100ش�كات
ال�كاء
واستشارات مناخية مقرها أوروبا  ،مثل يونيك ،
ويه ش�كة استشارية إلدارة الغابات ومقرها ألمانيا
ي
ف
 ،ت
وال� تروج وترتبط بإنشاء مزارع تجارية ي� العديد
ي
ف
من البلدان األفريقية  ،بما ي� ذلك مدغشقر  ،كينيا
وموزمبيق .الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون
ً
يه أيضا ش�يك
االقتصادي والتنمية ( )BMZي
 ، AFR100حيث تقدم الدعم لهيكل
مؤسس لـ ً
ع� GIZ
المبادرة ودواًل مختارة من  ، AFR100ب
المايل.
للتعاون الف�ن ي و  KfWللتعاون
ي
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ن ف
يجب عىل الحكومات ش
ين
والمالي� ي�
وال�كاء
التقني�
ي
ف
 AFR100ضمان التمويل والدعم ي� إطار المبادرة
ً
ض
ا�
نحو جهود فعالة حقا لعكس اتجاه تدهور األر ً ي
وإزالة الغابات مع إفادة المجتمعات الريفية أيضا
ومعالجة المظالم التاريخية والتفاوتات الهيكلية
للمجتمعات المهمشة  ،بما ف ي� ذلك النساء.
تأث� مزارع األشجار التجارية عىل البيئة
إن
ي
الطبيعية يستنفذ موارد المياه ويؤثر ً
سلبا عىل
ئ
البي�
البيولو� وخدمات النظام
موارد التنوع
ج ي
ي
ش
مبا� .مثل المجتمعات ت
ال�
بشكل
 ،مما يؤثر
ي
ف
تعيش ي� هذه المناطق الريفية.وكما قال فريق
ق
األفري� المع�ن ي بالكتلة الحيوية برصاحة:
العمل
ي
«زراعة األشجار األحادية ليست غابات!» إن
ف
ض ف
ا� ي� أفريقيا أمر محوري ي�
معالجة تدهور األر ي
تغ� المناخ وفقدان التنوع
المعركة العالمية ضد ي
البيولو� .مفتاح االستدامة هو التنوع .يجب
ج ي
أن تكون المناظر الطبيعية المتنوعة ً
بيئيا تزرع
عىل جميع المستويات لتعزيز الخدمات البيئية ،
مثل االحتفاظ بالمياه الطبيعية ومنع تآكل ت
ال�بة.
ً
ال تعد األخشاب المنفردة حال  ،ولكنها سبب
ض
ا�  ،ويجب عدم السماح بها بموجب
لتدهور األر ي
.AFR100

تصنيع إنتاج الطاقة
الحيوية المعتمد على
الغابات في نيبال
وتأثيراته على النساء والشعوب
األخرى المعتمدة على الغابات
بقلم بوهوال باهاتاري
,نافان ,نيبال
المقدمة
تكاثر حرق الكتلة الحيوية للغابات من أجل الطاقة
أسايس من خالل استخدام الكريات
 ،بشكل
ي
الخشبية  ،عىل مدى السنوات الـ  15الماضية .
كب� من تداعيات
وهذا النمو كان يتغذى بشكل ي
الكربون
من
خاطئة بأن الكتل الحيوية خالية
ويه
ي
ف
ت
ال�
مغالطة تم استخدامها ي� حساب المناخ ي
األورو�  ،المملكة المتحدة ،
تساعد االتحاد
بي
اليابان
،
كوريا
جنوب
،
المتحدة
الواليات
وغ�ها
ي
ت
ال� تحقق أهداف خفض
من الدول الصناعية ي
االنبعاثات بموجب اتفاقية باريس ٠
ت
ال� تسىم
يه شكل من أشكال ي
الطاقة الحيوية ي
بالطاقة المتجددة  ،مولودة من تحويل الكتل
الحيوية اىل حرارة  ،كهرباء  ،غاز حيوي و وقود
يه مادة عضوية مستخرجة
سائل  .الطاقة الحيوية ي
من الغابات  ،الزراعة او مجاري الفضالت ٠
األورو� لسنة  2021إلمداد الطاقة
حسب التقرير
بي
إجمايل
الحيوية  ،منذ سنة  ، 2000تضاعف
ي
استخدام الطاقة الحيوية حيث تضاعف ثالث
مرات من  41مليون طن من ف ئ
مكا� النفط ( Mtoe
ث
) سنة  2000اىل  117سنة  2020مع أك� من
 70%منها قادمة من غابات الطاقة الحيوية بشكل
ف
كب� من الكريات الخشبية  .ي�  ، 2018الطلب
ي
العاليم عىل كريات الخشب الصناعية تجاوز 52
ي
األورو� والمملكة المتحدة
فاالتحاد
طن
مليون
ب
ي ن ف
مستهلك� ي� العالم بقيمة
أك�
كانا إىل حد بعيد ب
ي
ف
 27مليون طن .يستمر سوق الكريات الخشبية ي�
ف
آسيا ي� النمو بصفة موسعة بقيادة كوريا الجنوبية
و اليابان  ،وأصبحت القوة المحركة للسوق
العاليم
ي
ب� ت
للكريات بجانب أوروبا .ي ن
سن�  2012و 2019
ي
شهد القطاع معدل نمو سنوي بنسبة ٪11٫6
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ف
 ،مع اعىل معدل نمو ي� آسيا بنسبة  ٪49تليها
أوقيانوسيا بنسبة  ٪30حسب الجمعية العالمية
سيايس طارئ  ،هذا
للطاقة الحيوية  .دون تدخل
ي
الطلب من المتوقع أن يتواصل و يتفاقم عىل مدار
ف
ين
السن� القادمة مع مواصلة البلدان ي� توسيع
نطاق استخدام الطاقة لتلبية حاجيات الطاقة
تز
الم�ايدة.
حرق الكتلة الحيوية للغابات ليس فقط محايدا
للكربون  ،بل هو ض
ي� المناخ بشكل فعال ،
كب�ة من غازات
يبعث اىل الغالف الجوي كميات ي
االحتباس الحراري وكذلك االنبعاثات من سلسلة
التوريد و صناعة قطع األخشاب  .كما انه ض
ي�
الغابات بشكل ش
البيولو� و
مبا�  ،ويــهدد التنوع
ج ي
ض
مرونة المناخ  .و باالضافة اىل ذلك يجلب ال�ر
للناس و يشكل تهديدا عىل الحقوق  ،المصالح ،
الحياة  ،سبل العيش  ،القيم الثقافية للشعوب
األصلية  ،المجتمعات المحلية و النساء .سعت
العاليم
نيبال مؤخرا إىل االستفادة من نمو السوق
ي
للكتل الحيوية الغابية واالستفادة من السياسات
الحكومية  ،بصفة موسعة وفقا ت
الس�اتيجية طاقة
الكتل الحيوية سنة  ، 2017من خالل التشجيع
ف
عىل التوسع ي� إنتاج الكتل الحيوية  ٠ينظر هذا
التقرير إىل تطور تصنيع الغابات للكتل الحيوية
ف
ئ
والبي�
االجتمايع
وتأث�ها االقتصادي ،
ي� نيبال
ي
ي
ي
خاصة عىل المراة و المجتمعات المعتمدة عىل
ف
ساراليه ف ي� جنوب نيبال.
الغابات ي� مقاطعة
ي

السياسات الحكومية
في مجال الطاقة
األحيائية ونمو إنتاج
الكتلة األحيائية
الصناعية في نيبال
ال تزال طاقة الكتل الحيوية من ضمنها الحطب
يه مصدر
 ،وروث الماشية و المخلفات الزراعية ي
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ف
الرئييس للطاقة ي� المجتمعات الريفية النيبالية
ي
حيث توفر  ٪77من احتياجات الطاقة للمنطقة.
من منظور صناعة الطاقة الحيوية  ،مع  ٪45من
ف
المنطقة تحت تغطية الغابات  ،نيبال «ثرية» ي�
ً
الكتل الحيوية الغابية .وفقا لألرقام الحكومية  ،فإن
إجمايل الكتلة الحيوية لألشجار المجففة بالهواء
ي
ف
فوق األرض ي� غابات نيبال تساوي 1،159.65
مليون طن -بمتوسط  194.51طن لكل هكتار.
ً
حوايل  2.76مليون
وفقا لحسابات الحكومة ،
ي
طن ( ) mtمن الكتلة الحيوية عىل شكل كريات
يحتمل أن تكون متاحة من الكتلة الحيوية القائمة
عىل الغابات.
ض
الما�  ،ركزت نيبال بشكل
عىل مدار العقد
ي
.
أك� عىل تصنيع إنتاج الطاقة الحيوية من خالل
ب
ت
اس�اتيجيتها لطاقة الكتلة الحيوية لسنة 2017
 ,قد حددت نيبال الطاقة الحيوية القائمة عىل
الغابات ،اىل جانب الطاقة المائية وطاقة الرياح
ف
رئييس ي� رسم
والطاقة الشمسية  ،كعنرص ف ي
خريطة تنمية الطاقة المستدامة ي� البلد واالنتقال
إىل «حلول الطاقة النظيفة» بموجب هذه
ت
االس�اتيجية  ،تعمل الحكومة عىل تطوير صناعة
ت
إنتاج الغابات للكتلة الحيوية  .هذه االس�اتيجية
توف� مساعدة تقنية ومالية للبحث
تهدف اىل
ي
وتطوير تكنولوجيات وصناعات حديثة وفعالة
وميسورة التكلفة لطاقة الكتلة األحيائية .هذه
الويع اذ ان تصنيع
الخطة تعارض العلم و زيادة
ي
الطاقة الحيوية ض
م� بالمناخ  ،الطبيعة والتنوع
البيولو�  ،ض
م� بحقوق اإلنسان  ،ويتعارض مع
ج ي
االنتقال العادل من اقتصاد الوقود االحفوري .
ف
وفقا لمساهمات نيبال ي� المساهمات المحددة
وطنيا للمرة الثانية ( ) NDCالمقدمة اىل اتفاقية
تغ� المناخ
االمم المتحدة االطارية بخصوص ي
ف
ديسم�  ٫ 2022 ٫تهدف الدولة
( ) UNFCCCي� 8
ب
ف
صا� االنبعاثات ِصفر عند حلول
إىل أن تكون
ي
سنة  2050مع انتقاالت الطاقات اىل»نظيفة «

أك� مصدريعرض تقرير الواليات المتحدة
ب
ف
لكريات الخشب ي� العالم  -كيف تدمر صناعة
الكريات العالمية غابات الواليات المتحدة  .كشف
يس كيف أن ش�كة صانعة
تقرير ي
أخ� من ال ب ف ي� ب ي� ي
للكريات الخشبية ي� األمم المتحدة كانت مسؤولة
ف
بصفة ش
مبا�ة عن قطع الغابات األولية ي� كندا.هذا
يجب ان يكون انذار للبلدان كنيبال لعدم اتباعها
ت
وال� ي ز
ك� بدال من ذلك عىل الطاقات المتجددة.

انتاج كريات خشب
الكتلة الحيوية الصناعية
في منطقة سارالهي
 ٫جنوب نيبال
ف
الصورة :غابات مجتمع باتل ي�
 , Sindhupalchokبهوال بهاتاري  ،نافان  ،نيبال

رئييس لتحقيق هذا الهدف  .لتحقيق ذلك
كعنرص
ي
 ٫سوف توسع انتاج الطاقة النظيفة من ما يقارب
ف
 1٫400ميغاوات اىل  15٫000ميغاوات ي� 2030
صغ�ة و صغرى
عىل شكل طاقة طاقة كهرومائية
ي
 ٫طاقة شمسية  ٫طاقة هوائية و طاقة حيوية ٠
ف
و� نفس الوقت  ٫ت ز
ال�مت بتغطية  45بالمائة من
ي
ت
ال� تحت التغطية الغابية
المساحة الجملية ضللبالد ي
ف
ا� الحرجية االخرى المحدودة
( بما ي� ذلك االر ي
باقل من  4بالمائة ) سنة  ٫ 2030باالضافة اىل
ادارة  50بالمائة من تاراي و غابات تاراي الداخلية
و  25بالمائة من غابات التالل الوسىط و الجبال
بشكل مستدام.
ان ت
ئ
بالخائط اىل ان
اس�اتيجية الحكومة تدعو
تحويل صناعة إنتاج طاقة الكتلة الحيوية من
فضالت الزراعة  ٫كتل الغابات الحيوية و بقاياها ٫
باالضافة اىل ان الفضالت العضوية يمكن تحقيقه
اىل جانب دعم الحفاظ عىل البيئة من خالل
اإلنتاج المستدام لطاقة الكتل الحيوية.
ف
تعزيز مصادر الطاقة البديلة  ،بما ي� ذلك الطاقة
ً ف
الحيوية  ،موجود أيضا ي� الخطة الدورية الخامسة
ش
ع�ة لحكومة نيبال  . 24-2019تخطط حكومة
ً
ض
نيبال أيضا لتعبئة الموارد من الصندوق األخ�
للمناخ والصناديق الوطنية والدولية األخرى
وتغ� المناخ لتعزيز الطاقة البديلة
المعنية بالبيئة ي
 ،بما ف ي� ذلك إنتاج الكريات الخشبية .
انت�ت ش
ف� إطار هذه المبادرات  ٫ش
ال�كات الخاصة
ي
الدويل للمناخ و التمويل
 ٫مستفيدة من التمويل
ي
ت
الموا� و القروض من البنوك التجارية المحلية ٫
ف ي
بما ي� ذلك بنك ان ام ب ي� .
ف
جياوايل  ٫رئيس جمعية
ي� لقاء ما  ٫قال سوشيل
ي
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رجال أعمال الكتلة الحيوية بنيبال ( ٫ ) BEANأن
ش
ال�كات المنتجة للكتلة الحيوية وقوالب الفحم و
الكريات الخشبية تقوم بتوريد موادها الخام بشكل
كامل من بقايا الغابات  ٫و كمية الكتل الحيوية
ت
ت
النبا�
لتحض� الفحم
ال� ستكون موجودة
ي
ي
النقية ي
ت
حوايل  15٫000طن م�ي سنويا  .ومع ذلك
ي
ف
توف� الكتل الحيوية النقية ي� غابات نيبال
٫فإن ي
من أجل إنتاج الكريات الخشبية  ٫تضاعف اىل
 30٫000طن ت
م�ي سنويا ٫كما قال ٠بالمعدالت
اجايل الكتل
الحالية  ٫هذا يعادل  % 1-2فقط من
ي
الحيوية المتوفرة  ٫حسب ما قال  ٫كما أضاف بأن
هذا المعدل من المرجح أن يزداد رسيعا  ٫خصوصا
ف
لتغذية ش
ال�كات ي� المناطق النامية من البالد ٫
إذ تسىع نيبال لزيادة التنمية عىل مدى  20سنة
القادمة .
وغ�ها من المنظمات
كما أبرزت  Biofuelwatchي
العاليم
التحالف
الغ� حكومية  ٫من ضمنها
ي
ي
للغابات ( ٫ )GFCسيتطلب األمر مساحات شاسعة
ض
ا� و كميات ضخمة من الخشب ت ز
ل�ويد
من األر ي
ت
ت
ال� تهدد
ال� نستخدمها  ٫ي
جزء ضئيل من الطاقة ي
الغابات و المجتمعات المحلية و التخفيف من
تغ� المناخ .الحجج القائلة بأنه غ
ينب� النظر
حدة ي
ي
ف
ي� انبعاثات الكتلة الحيوية يجب اعتبارها صفر
ت
االح�اق ألن الكربون تم امتصاصه
عند نقطة
ت
غ� موثوقة .يأدي اح�اق الكتل
طيلة نمو األشجار ي
ن
ش
مبا�ة اىل
ثا� اكيد الكربون
الحيوية اىل اطالق ي
الجو  ٫و يستغرق سنوات ت
ح� يتم حجز نفس
ف
ن
ثا� أكسيد الكربون ي� الكتلة الحيوية
الكمية من ي
ً
بواسطة النبات.تنبعث من الكتلة الحيوية أيضا
غازات دفيئة لكل وحدة طاقة ث
أك� من معظم أنواع
الوقود األحفوري.
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تأسست ش�كة Bakas Renewable Energy
يه أول ش�كة تنتج الطاقة
 Ltdسنة  .2016ي
الحيوية من الكتلة الحيوية للغابات عىل نطاق
ف
ف
توف� وإنتاج
صنايع ي� نيبال .بدأت سنة  2021ي� ي
ي
كريات الخشب من الكتل الحيوية للغابات ي
ش
م�وع تنمية غابات ساجارناث المملوك للدولة
ف
ساراليه بجنوب نيبال  ،بطاقة إنتاجية
ي� منطقة
ي
متوقعة تبلغ  20ألف طن من الكريات الخشبية
ً
سنويا.
تحت ظل اتفاقية مدتها  20سنة مع مجلس تنمية
المنتجات الحرجية الحكومية  ٫تقوم باكاس ش
ب�اكة
مع اربونوت ل ت ي� دي  ٫فنلندا  ٫بجمع المواد الخام
ت
٫ال� تبلغ
من
ي
شج�ات الغابات التابعة للحكومة ي
مساحتها  13٫000هكتار ش
م�وع تنمية غابات

شخيص مع ممثل باكاس ،
ساجارناث (اتصال
ي
 07أغسطس  .)2022وفقا ش
ل�وط االتفاقية ٫
يمكن لباكاس جمع  30٫000طن ت
م�ي من الكتل
الحيوية للغابات سنويا  -ما يعادل % 50من الكتلة
الحيوية الموجودة ف� أرضية الغابة من ي ن
ب�  27نوع
ي
الشج�ات و
من األصناف من ضمنها االعشاب ٫
ي
ت
ال�
أنواع غازية .ومع ذلك  ٫كمية الكتلة الحيوية ي
أخ� مسؤول
تم إزالتها لم يتم بعد مراقبتها  ٫وقد ب
الغابات المحلية و اعضاء  GFCان ش
ال�كة كانت
تزيل الكتلة الحيوية من الغابات ث
أك� من المسموح
به بموجب االتفاقية  .باكاس ايضا مسموح لها
ض
ا� الغابات لجمع وتخزين الكتل
باستخدام أر ي
ف
الحيوية ف ي� خمسة مواقع ي� المنطقة .
ف
ش
الم�وع عىل استثمارات ي� رأس المال
يحتوي
خ
التنافيس التابع
المنا�
التحدي
صندوق
من
ي
ي
لمنحة شبكة منشآت المناخ الشمالية ٫الممول من
األورو�  ،باالضافة
صندوق تنمية بلدان الشمال
بي
اىل تمويل من ي ز
ين
اوكسيج�  ٫وهو صندوق
ب�نس
ش
الصغ�ة والمتوسطة بال�اكة مع
المشاري ــع
ي
ف
.
مؤسسة التمويل الدولية كما يقدم بنك  NMBي�
نيبال تمويل الديون و قرض رأس المال المتداول
ً
اهتماما
إلنتاج كريات الكتلة الحيوية  ،مما يعكس

ش
مبا� إىل االعتماد عىل الكتلة الحيوية للغابات
للحصول عىل الغذاء أو المأوى .يمكن أن يكون
تأث�ا ي ً
فقدان الموائل ي ً
كب�ا عىل جمع الكتلة الحيوية
للغابات عىل المدى الطويل.
خالل المالحظات الميدانية
األخ�ة لـ نافان ،
ي
تضمنت بعض االهتمامات الرئيسية المتعلقة
صنايع
بتوسيع إنتاج الطاقة الحيوية عىل نطاق
ي
؛ انخفاض فرص الحصول عىل الموارد الحرجية
وندرتها ؛ قلة الوصول إىل المرايع ث
ال�وة الحيوانية
ي
المجتمعية ؛ زيادة تلوث الهواء واآلثار الصحية
غ� عادلة من ش
ال�كة مقابل
السلبية ؛ مدفوعات ي
غ� المستدام للكتلة
الكتلة الحيوية ؛ الجمع ي
ف
الحيوية للغابات  ،بما ي� ذلك أغصان األشجار ؛
وتقويض عملية صنع القرار والسلطة المجتمعية
المتعلقة بالغابات  ،وقد أدى كل ذلك إىل زيادة
ب� المجتمعات المحلية ش
الرصاع ي ن
وال�كات العاملة
ف ي� مجال إنتاج الطاقة الحيوية.

الصورة :حرق الكتلة الحيوية داخل الغابة ,
Suhil Gyawali

ً ً ف
قويا ي� إنتاج الكتلة الحيوية الصناعية من
استثماريا
البنوك التجارية المحلية.
وفقا لممثل ش
حوايل  27٫000طن من
ال�كة ٫
ي
المواد الخام من ضمنها الكتل الحيوية للغابات ٫
والكتلة الحيوية لحقول المزرعة  ،ونشارة الخشب
 ،والمنتجات الثانوية الزراعية (مثل نفايات
القصب  /نفايات الرقائق  ،والكتلة الحيوية
المجففة  /النفايات الزراعية  ،ونشارة الخشب
ً
وفقا ش
 /القطع المقطوعة) كل عام .
لل�كة  ،فقد
قاموا باستخراج ما ي ن
ب�  15000و  20000طن من
ش
الكتلة الحيوية للغابات من م�وع تنمية غابات
ف
رساليه ومهوتاري خالل العام
ساجارناث ي�
ي
ف
ض
الما�  ،لكن ش
الم�وع ال يزال ي� مهده  ،مع إنشاء
ي
ُ
ف
ً
مؤخرا  ،و ستطرح كرياته ي� األسواق
وحدة تصنيع
ً
قريبا.
تديع ش
ال�كة أن تقنية الكشف عن الضوء وتحديد
ي
المدى ( )LiDARقد تم استخدامها لرسم خريطة
الكتلة الحيوية لنمو الغابات بدقة عالية .ويقولون
ً
أيضا إنهم يستخدمون منصات اربونوت GIS
وتطبيقات الجوال من أجل الحصاد المستدام
لموارد الكتلة الحيوية ً
جنبا إىل جنب مع تقييم
مخاطر حرائق الغابات وإدارتها .وتقول ش
ال�كة
ً
ن
ثا� أكسيد الكربون
أيضا إنها تقلل من انبعاثات ي
من خالل إزالة الكتلة الحيوية شديدة االشتعال
واستخدام أنظمة متطورة إلدارة حرائق الغابات.
هذا االدعاء مضلل ألن األبحاث تظهر أن ترقق
ف
الغابات يمكن أن يزيد ي� الواقع من شدة الحرائق ،
باإلضافة إىل زيادة انبعاثات الكربون وتقليل تخزين
ف
الكربون ي� الغابات.
ً
تديع ش
المحيل من
ال�كة أيضا أنها تدعم االقتصاد
ي
ي
خالل فرص العمل .خالل إدخال النساء والفئات
ف
المهمشة األخرى ي� جمع ومعالجة المواد الخام
من أرض الغابة ،كذلك إىل حقول المز ي ن
ارع� ،
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المحيل عىل حصة  ٪10من
سيحصل المجتمع
ي
هذه الصناعة.
محيل.
200
حوايل
توظف
شخص
ي
ي
ق
ومع ذلك  ،فإن هذه االدعاءات ال تر� إىل مستوى
أخ�ة  ،استمع المنتدى
الدقة .خالل زيارة ميدانية ي
الوط�ن ي لمنارصة النيبال ( ، ) NAFANوهو منظمة
ف
عضو ي�  ، GFCإىل شكاوى من أفراد المجتمع
المحيل فيما يتعلق بالعديد من القضايا المتعلقة
ي
ف
ش
بالم�وع  ،بما ي� ذلك االنتهاكات المحتملة
ت
لالتفاقية ي ن
وال�
ب� حكومة نيبال و باكاس ،
ي
ف
ش
تضع المجتمع ي� وضع مبا� يتعارض مع باكاس
ش
وم�وع طاقة الكتلة الحيوية.
ف
أقامت نافان  ٫ي� أغسطس  2022زيارة ميدانية
ف
ساراليه ي� جنوب ش�ق نيبال  ،حيث
إىل منطقة
ي
المحيل  ،و منهم قادة
المجتمع
أعضاء
تحدثنا مع
ي
وجاميع الكتلة الحيوية
،
المجتمعية
الغابات
ي
الحكومي�ن
ن
ومسؤويل الغابات
والحمال� ،
،
ي
ي
ي
وغ�هم  .كشف البحث عن قائمة من االهتمامات
ي
ً
ً
ت
اهتماما عاجال ويؤكد كيف
ال� تتطلب
والقضايا ي
ف
أن التوسع المستمر ي� إنتاج طاقة الكتلة الحيوية
ف
ي� نيبال سيؤدي بال شك إىل آثار بيئية واجتماعية
المحيل ،
واقتصادية وصحية سلبية عىل المجتمع
ي
خاصة النساء.
تحافظ الكتلة الحيوية للغابات عىل المناظر
الطبيعية ت
وال�بة وموارد المياه .يمكن أن يؤدي
جمع مخلفات الغابات مثل الفروع واألوراق
ف
واللحاء ي� النهاية إىل تقليل المواد العضوية
ف
ت
والمعادن ي� ال�بة السطحية للغابة إذا تم جمعها
بشكل متكرر  ،مما يعرض تربة الغابة لبيئات قاسية
ف
و� الوقت نفسه  ،فإن قطع األشجار
مختلفة .ي
ً
ً
إلنتاج الكريات ليس مفيدا بيئيا .يمكن أن يؤدي إىل
ف
فقدان الميكروبات ف� ت
ال�بة  ،مما يؤدي ي� النهاية
ي
يج
البيولو� من قاع الغابة حيث
إىل فقدان التنوع
أن كل كائن يح ف� الغابة يميل بشكل ش
غ�
مبا� أو ي
ي ي
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رساليه قلق
المحيل بمقاطعة
اثار المجتمع
ي
ي
بخصوص القيود المفروضة عىل الوصول اىل
الغابات و منتوجها  ٫وفقا الذين تحدثنا عنهم
المحيل محظور من جمع بقايا الغابات
المجتمع
ي
ف� مواقع ش
الم�وع وسبب ذلك االتفاقات الحاصلة
ي
ين
ب� باكاس و مجلس الدولة لتنمية الغابات  .تتأثر
النساء من المجتمعات المحلية تحديدا ٫ألنهن
ين
ين
األول� عن جمع الحشائش  ٫األعالف
المسؤول�
و الحطب.
المحيل
أث�ت من المجتمع
يوجد قضية أخرى ي
ي
ين
ين
ويه ان من المحتمل كان
والمسؤول�
المحلي� ي
الحيوية من الغابات أك�ث
ازالة المزيد من الكتلة
ف
من المرخص له ي� االتفاقية مع حكومة نيبال من
قبل ش
ال�كة .دون الية مراقبة مالئمة ٫ليس هناك
ت
ال�
بيانات رسمية عن كمية و شكل الكتل الحيوية ي
تجمعها ش
ال�كة  ٫ت
وم� و من اين.

الصورة :تصميم كيس من الحبيبات

إنتاج الطاقة الحيوية المعتمدة على الغابات وتأثيرها في نيبال

تحيط اتهامات أخرى ش
بال�كة بأنها تقوم بإزالة
األشكال المحظورة من الكتلة الحيوية من الغابة ٫
ث
أك� من المسموح به حسب االتفاقية مع الحكومة
٠و قد سمعت نافان من أعضاء المجتمعات
ين
ين
الحكومي� للغابات بأن
والمسؤول�
المحلية
اليح  ٫أغصان األشجار
باكاس كانت تزيل الخشب ي
الغ� مرخص لها من
وغ�ها من االشياء االخرى ي
 ٫ي
الكتلة الحيوية للغابات .باالضافة اىل ذلك ٫لقد
سمعنا أيضا شكاوى من أفراد المجتمع بأن ش
ال�كة
لم تكن تدفع المعدالت المتفق عليها لجمع الكتلة
الحيوية ٫وفشلت بالوفاء ت ز
بال�اماتها  .والتسبب
ف
ي� المزيد من المصاعب االقتصادية للمجتمع
المحيل.
ي
المجتمعات المهمشة  ٫والمجتمعات االصلية
ف
و القبلية ال تزال تعتمد عىل منتجات الغابات ي�
حياتها اليومية  ٫من اجل االكل  ٫المأوى ٫التشغيل
و التجارة  .ان االستخدام المفرط للموارد الغابية
من أجل تلبية إنتاج الكتلة الحيوية سوف يسبب
البيولو� للغابات  ٫تدهور ت
ال�بة
اضطراب للتنوع
ج ي
ف
ويؤثر ي� نهاية المطاف عىل الزراعة الحيوية ٫
ت
ال�
القيم الصحية  ٫و إنتاج الغذاء ب
ال�ي للغابات ي
تعيش منها المجتمعات األصلية تقليديا .
المحيل قالت عندما تحدثن
نساء من المجتمع
ي
وغ�ها
اىل نيفان  ٫بان ندرة االعشاب  ٫األعالف ي
من منتجات الغابات سوف تؤدي اىل زيادة الرصاع
داخل مجتمعاتهم  ٫بما أن النساء يتحملن مسؤولية
جمع االحطب  ٫االعالف و نفايات االوراق  ٫فان
غ� مناسبة عليهن  ٫مما
هذا سوف يؤثر بطريقة ي
يج�هن عىل السفر لمسافات بعيدة للحصول عىل
ب
هذه المواد.
أثار المزارعون نز
الم�ليون وصغار المز ي ن
ارع� الذين
يربون الماعز واألبقار والجاموس مخاوف مماثلة.
اخ�وا نافان بأنه سبب انشاء مزارع
حيث انهم ب
األوكالبتوس وانتشار إنتاج الكتلة الحيوية ٫
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ف
يواجه المزارعون ندرة ي� الحشائش و االعالف و
غ�ها من المنتجات الحرجية
نفايات األوراق و ي
ت
.
ال� يحتاجونها اىل ماشيتهم قالت مزارعة تبلغ
ي
من العمر  56سنة لنيفان « ال يتوفر العشب و
ف
االعالف بسهولة ي� غاباتنا بعد الزراعة االحادية »
تؤثر إزالة الكتلة الحيوية للغابات من أرضية الغابة
ً
عىل نطاق واسع أيضا عىل قدرة تربة الغابة عىل
االحتفاظ بالمياه  ،مما يقلل من تغذية المياه
ف
الجوفية  ،مما يؤدي ي� النهاية إىل جفاف الينابيع
الصغ�ة داخل الغابةً .
نظرا ألن
الطبيعية واألنهار
ي
ال�ية
والخنازير
والقردة
الغزالن
الحيوانات مثل
ب
تعتمد عىل
شج�ات الغابة للحصول عىل طعامها ،
ي
الشج�ات واألعشاب يؤدي إىل فقدان
فإن حصاد
ي
الغذاء لتلك الحيوانات .هذا يؤدي إىل زيادة ض
ال�ر
ايع حيث تبحث الحيوانات عن
المحصول الزر ي
مصادر غذائية أخرى.
بعد عام واحد فقط من العمليات  ،أدت هذه
ش
المشكالت إىل نزاع ي ن
وال�كة حول
ب� المجتمع
ش
الم�وع ووجهوا دعوات إللغاء االتفاقية يب�ن
ً
باكاس والحكومة .نظرا ألن العديد من هذه القضايا
ف
غ� متناسب عىل النساء  ،بما ي� ذلك
تؤثر بشكل ي
تقييد الوصول إىل المنتجات المشتقة من الغابات
ف
ف
 ،فإنهن ي� طليعة هذا الرصاع .إن أي توسع ي�
ش
الم�وع من شأنه أن يفاقم هذه اآلثار السلبية
ف
والرصاع ي� المنطقة.
لم تكن هناك استجابة إيجابية من باكاس أو
الحكومة لهذه اآلثار االقتصادية واالجتماعية
والصحية والبيئية.

االستنتاج والتوصيات
ف
ف
ت
التأث�
فشلت اس�اتيجية الطاقة ي� نيبال ي� معالجة ي
الكامل لتعزيز إنتاج الطاقة الحيوية الصناعية من
الكتلة الحيوية للغابات .تظهر األدلة عىل األرض
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ت ف
ح� ي� مرحلته الوليدة  ،فإن تصنيع القطاع
أنه
يؤثر ً
سلبا عىل المجتمعات المحلية والغابات .
ت
ال�
توفر الغابات الخدمات والمنتجات األساسية ف ي
المالي� من ش
ين
الب� والحيوانات ي�
تحافظ عىل حياة
جميع أنحاء الكوكب .ال يزال العديد من المجتمعات
األصلية والقبلية المهمشة يعتمدون عىل منتجات
ف
ف
الغابات ي� بقائهم عىل قيد الحياة اليومية بما ي�
ذلك الغذاء والمأوى والعمالة والتجارة .كما يظهر
ف
رساليه
التأث�ات ي� مقاطعة
البحث أعاله حول
ي
ي
 ،فإن إنتاج الطاقة الحيوية الصناعية من الكتلة
الحيوية من مصادر الغابات يهدد حقوق الشعوب
األصلية والشعوب والمجتمعات األخرى المعتمدة
عىل الغابات .إن أي إنتاج للطاقة الحيوية من
ً
ض
سي� حتما
صنايع
مصادر الغابات عىل نطاق
ي
بالبيئة والمجتمعات المحلية  ،وال سيما النساء
ف
ف
بكل تنوعهن  ،ويفشل ي� المساهمة ي� الجهود
تغ� المناخ.
العالمية للتخفيف من ي
غ
ينب� أن تنفذ حكومة نيبال التوصيات التالية
ي
لحماية غابات نيبال من االستغالل من قبل
صناعة الطاقة الحيوية وضمان حقوق الناس
والمجتمعات المعتمدة عىل الغابات ؛
الصنايع واسع
 .1وقف وتجنب تنفيذ اإلنتاج
ي
النطاق واستخدام الكتلة الحيوية للغابات من
 .يجب عىل نيبال تعديل ت
اس�اتيجيتها
أجل الطاقة
ت
ز
ك� عىل الطاقة
وسياستها للطاقة الحيوية لل� ي
المتجددة الحقيقية .يجب أن ينصب تر ي ز
ك�
ً
السياسة بدال من ذلك عىل توسيع مصادر الطاقة
المتجددة الحقيقية منخفضة االنبعاثات  ،مثل
ال� ال ض
ت
ت�
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ،ي
البيولو� أو كثافة الكربون وقدرة عزل
بالتنوع
ج ي
ف
ش
يتما� مع ت ز
ال�امات نيبال الدولية ي�
الغابات  ،بما
وتغ� المناخ.
مجال حقوق اإلنسان ي
 .2ضمان وحماية حقوق السكان المعتمدين
ف
عىل الغابات  ،بما ي� ذلك النساء والمجتمعات
المهمشة األخرى :غ
ينب� أن تضمن السياسات
ي ف
ين
والقوان� الحكومية  ،بما ي� ذلك تلك المتعلقة
بإدارة الغابات واستخدام موارد الغابات  ،أسبقية
ين
وغ�هم من
األصلي�
حماية الحقوق للسكان
ي
ف
المجتمعات المهمشة  ،بما ي� ذلك الشباب
والنساء ف� جميع تنوعهم  ،عىل ش
ال�كات الخاصة
ي
ت
ال� تسىع إىل استغالل موارد الغابات.
ي
 .3إنشاء آلية حوكمة شاملة وشفافة للطاقة
ش
الحيوية تضمن التنظيم الفعال
واإل�اف
المحيل
لالستخدام
عىل طاقة الكتلة الحيوية
ي
نزيل وتنفيذ الضمانات االجتماعية والبيئية بما
فوالم� ي
ي� ذلك اللوائح الخاصة بانبعاثات غازات االحتباس
الحراري والتلوث وجودة الهواء  ،ويضمن وصول
المجتمعات المهمشة إىل مصادر طاقة نظيفة
يمكن االعتماد عليها وبأسعار معقولة.

”األرض ليست
للبيع  ,الهواء ليس
للبيع“
 +REDDفي كولومبيا

مر االستعمار متأخرا عبر النساء  ،لقد اعتبرنا
غير مهمين لدرجة أن تفكيرنا كان بال قيمة.
لهذا نحافظ على األجداد  ،المقدس ،
اإلرادة لرعاية الطبيعة بدون مقابل

 -لورد كونتريراس  ،المسيرة العالمية للمرأة ماكرو نورتي بيرو .منتدى حقوق الطبيعة

بقلم أندريا إتشيفري ،
سينسات أغوا فيفا  ،أصدقاء
األرض في بقلم أندريا إتشيفري
 ،سينسات أغوا فيفا  ،أصدقاء
األرض في كولومبياكولومبيا
ف
لقــد كــررت سياســات المنــاخ ي� كولومبيــا بحمــاس
المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة .مــع تصديقهــا عــى
ف
بروتوكــول كيوتــو ي� عــام  ، 2000بــدأت كولومبيــا
ف
ي� تعزيــز المرونــة المناخيــة ،وخاصــة آليــات
التنميــة النظيفــة ( ، )CDMومنــذ االلفينــات
ف
اعـ تـرف باالحتمــاالت الواســعة لتعويــض الكربــون ي�
الغابات.عقــب تصديقهــا عــى اتفاقيــة باريــس ســنة
 ، 1997ركــزت كولومبيــا اســتجابتها عــى تعويــض
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الح ـراري ()GHGs
ً
ـع� الكربــون بــدال مــن تقليلهــا
مــن خــال أدوات تسـ ي
ن ف
ً
التفا� ي� تعويض الكربون قد اســتقطب
فعليا.هذا
ي
 .ف
األوســمة الدولية للبالد ي�  ،2018الرابطة الدولية
لتــداول االنبعاثــات ( )IEATواألســواق المناخيــة و
ـع�
جمعيــة االســتثمار قدمــوا جائــزة بطــل تسـ ي
الكربــون لكولومبيــا ف ي� « COP 24لقيادتهــا ...
ف ت
ـع� الكربــون وتعويضــه كأدوات
ي� ال�ويـ ـ ــج لتسـ ي
لمعالجــة تغـ يـر المنــاخ ».
تتمثــل إحــدى األدوات الرئيســية بل�امــج تعويــض
ف
ف
ـ�
فالكربــون ي� كولومبيــا ي� ريــد  +فوهــو مكــون رئيـ ي
ي� مبــادرة عالميــة تــم إطالقهــا ي� ســنة  2013مــن
المفـ تـرض أن تقلــل االنبعاثــات الـ ت يـي تســبب تغـ يـر
المنــاخ .مــن خــال توفـ يـر الحوافــز الماليــة للبلــدان
لتجنــب إزالــة الغابــات .تــم ت
ال�ويـ ـ ــج لخفــض
االنبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا
(ريــد  ) +كطريقــة شــاملة ومبتكــرة لمعالجــة أزمــة
المنــاخ وإزالــة الغابــات مــن خــال إفــادة المجتمعــات
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ف
مــن خــال الحفــاظ عــى مخــزون الكربــون ي�
الغابــات وتعزيــزه .ومــع ذلــك  ،فــإن ريــد  +تشــكل
ً تز ً
م�ايــدا لجهــود التخفيــف وتحويــل العــبء
تهديــدا
إىل النــاس وتضــع أقــل مســؤولية عــن تغـ يـر المنــاخ
ف
واألقــل قــدرة عــى التعامــل معــه ي� العمليــة الـ ت يـي
تــرف االنتبــاه عــن الحاجــة إىل تقليــل االنبعاثــات
عنــد مصدرهــا.
تتمتــع كولومبيــا بخصائــص متعــددة أوجــدت
ً
ظروفــا مواتيــة ل ـ ريــد  ٪59 : +مــن انبعاثاتهــا
ض
ا�  ،و  ٪31مــن
ناتجــة عــن تغيـ يـر اســتخدام األر ي
ً
ـوايل
إزالــة الغابــات .اعتبــارا مــن ســنة  ، 2018كان حـ ي
 ٪ 52.6مــن قــارة كولومبيــا عبــارة عــن غطــاء غابــات
طبيـ
ـوايل 25.5
ـ�  ،مــع مــا يقــرب مــن ( ٪ 33.6حـ ي
 ٪يمليــون هكتــار) مــن األر ض
ا� الوطنيــة مملوكــة
ي ً
لمجتمعــات عرقيــة أو فالحيــة  ،وفقــا لإلحصــاءات
ً
حاليــا برامــج REDD
الحكوميــة .تســتضيف البــاد
 +القضائيــة والقائمــة عــى المشــاريـ ـ ـع  ،مثــل
ف
يز
ف�يــون امازونيــا ومـ شـروع بيوكربــون ي� اورينوقيــا
الكولومبيــة  ،الــذي تــروج لــه الدولــة الكولومبيــة ،
باإلضافــة إىل عــدد غـ يـر محــدد مــن مشــاريـ ــع القطــاع
ف
الخــاص .ي� قاعــدة البيانــات الدوليــة حــول مشــاريـ ــع
ً
وبرامــج ريــد  ، +تــم إدراج  55ش
م�وعــا اعتبـ ًـارا مــن
ف
ن
عــام  ، 2021بمــا ي� ذلــك تحسـ يـن إدارة الغابــات
ـج� وإعــادة الغطــاء
ـج� وإعــادة التشـ ي
( )IFMوالتشـ ي
ت
ـا� ( )ARRومشــاريـ ـ ـع ريــد.
النبـ ي
ف
ي� ســنة  ، 2018أصــدرت وزارة البيئــة والتنميــة
المســتدامة الق ـرار  ، 1447الــذي أنشــأ نظــام
المراقبــة واإلبــاغ والتحقــق إج ـراءات التخفيــف
ً
الوطنيــة وتحديــدا الســجل الوطـ ن يـي للحــد مــن
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الح ـراري (رينــار).
ومــع ذلــك  ،لــم يكــن النظــام ً
خاليــا مــن عيوبــه ولــم
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يكــن مــن الممكــن الوصــول إىل ســجل رينــار لعــدة
ف
أشــهر مــن عــام  ، 2022بمــا ي� ذلــك وقــت كتابــة
هــذا التقريــر .تهــدف رينــار إىل «إدارة المعلومــات
عــى المســتوى الوطـ ن يـي بشــأن مبــادرات التخفيــف
مــن غــازات الدفيئــة الـ ت يـي تنــوي التأهــل لمدفوعــات
النتائــج أو التعويضــات»  ،أي أنهــا مغطــاة بمنطــق
التعويضــات وليــس التخفيضــات الفعليــة .يجــب
يس
تســجيل جميــع برامــج ومشــاريـ ـ ـع ريــد +و ي
ال�امــج
وغ�هــا مــن ب
دي ام والمنخفضــة الكربــون ي
ً
ف
والمشــاري ــع ي� رينــار  .فرضــت كولومبيــا أيضــا �ض يبــة
الكربــون منــذ ســنة  ، 2017ولكــن يمكــن التهــرب
مــن ذلــك مــن خــال الحصــول عــى أرصــدة الكربــون
الـ ت يـي يمكــن للـ شـركات اســتخدامها لإلعــان عــن
ن
ـايل ليــس فقــط تعميــق أزمــة
حيادهــا الكربـ ي
ـو� ً وبالتـ ي
المنــاخ  ،ولكــن أيضــا التأثـ يـرات اإلقليميــة للصناعــات
ت
ال� تســتفيد من غســل هذه الصورة.
االســتخراجية ي
ف
ـ� آخــر حــول مبــادرات ريــد  +ي�
هنــاك قلــق رئيـ ي
كولومبيــا وهــو نقــص المعلومــات والفهــم بـ ي ن
ـن
ف
المجتمعــات المتـرض رة المشــاركة ي� هــذه المشــاري ــع
 ،وال ســيما الشــعوب األصلية  ،فهذه المصطلحات
غـ يـر مألوفــة للمجتمعــات الـ ت يـي يتــم فيهــا المشــاريـ ـ ـع
منفــذة  .تعتقــد المجتمعــات أنهــا تبيــع األكسـ ي ن
ـج� ،
ف
الــذي ســيتم تعليبــه أو تعبئتــه ي� أكيــاس  ،إلرســاله
ش
ت
�ء.
فإىل البلــدان الـ يـي لوثــت هوائهــا ؛ مقابــل ال ي
ض
ا�
ي� المقابــل ،يبيعــون حقـ
ـوق اســتخدام األر ي
ف
الخاصــة بهــم  ،فهــذا ليــس ي� الحقيقــة بــا مقابــل
ويه ام ـرأة مــن
 ،تقــول لــوز مـ يـري بانــش شــوكو  ،ي
ت
ين
ـن� ديل كاغوان
ســكان ناســا
األصلي� من ســان فيسـ ي
ف ي� منطقــة األمــازون الجنوبيــة بكولومبيــا.
أث�ت أســئلة حول حصة األرباح
من ناحية أخرى  ،ي
الـ ت يـي تذهــب إىل المجتمعــات عــى األرض .يشـ يـر
ُ
تقريــر نـ شـر ســنة  2016بواســطة فورســت ترانــدس
حــول رصــد تمويــل ريــد  +مــن  2009إىل  2014إىل
ـ� تــم رصفهــا
أنــه مــن حـ ي
ـوايل  55مليــون دوالر أمريـ ي
ـدويل خــال تلــك الفـ تـرة  ،تــم
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ي
التمو
مــن خــال
ي
تخصيــص  6.4مليــون دوالر فقــط للمنظمــات
المجتمعيــة باعتبارهــا المســتفيدين األساسـ ي ن
ـي� ،

مقارنــة إىل  14.5مليــون دوالر تلقتهــا الـ شـركات
الدوليــة والـ شـركات االستشــارية  ،و  16مليــون دوالر
للمؤسســات الوطنيــة والدوليــة والمنظمــات غـ يـر
الحكوميــة .
كشــفت الزيــارات إىل المناطــق الـ ت يـي يتــم فيهــا تنفيــذ
ف
ف
مشــاريـ ـ ـع ريــد +ي� الدولــة (حـ تـى ي� إطــار الســوق
ف
المنظــم) أن هــذه المــوارد ي� بعــض األحيــان ال تصــل
ُ
إىل أيــدي المجتمــع  ،بــل تمنــح للقــادة الذكــور الذيــن
يســتخدمونها مــن أجــل مصلحتهــم الشــخصية ،
مثــل ش�اء الدراجــات الناريــة وحـ تـى تمويــل الحمــات
ف
السياســية  ،األمــر الــذي أثــار مخــاوف بـ ي ن
ـن النســاء ي�
ف
المجتمعــات .عــى الرغــم مــن الصعوبــات الكبـ يـرة ي�
الوصــول إىل عقــود ريــد  ، +فــإن كل مــن لــوز مـ يـري
ويه امـرأة
بانــش شــوكو و ماريــا روزاريــو شـ
ـيكونيك  ،ي
ي
مــن ســكان كامنســا  ,األصليـ ي ن
ـن ومؤسســة جمعيــة
نســاء الســكان األصليـ ي ن
ـن ( ) ASOMIإىل أن هــذه
ً
ـن جانبــاً
ـادة مــا يوقعهــا الرجــال  ،تاركـ ي ن
االتفاقيــات عـ
احتياجات المرأة وأدوارها التشاركية وخصوصياتها
ً
ـا عــن أســاليب حيــاة المجتمع .ت ز
ي�ايــد تــورط
 ،فضـ
ن ف
الرجــال مــن الســكان األصليـ يـن ي� مجتمعاتهــم
ف
ف
ي� أعمــال الفســاد  ،ممــا يثـ يـر شــكوك النســاء ي�
أقاليــم الســكان األصليـ ي ن
ـن ويخلــق انقســامات داخــل
المجتمــع .
ً
ـكيل  ،تبــدو الصــورة أيضــا غـ يـر مواتيــة
عــى الصعيــد الـ ي
للم ـرأة .عــى الرغــم مــن النيــة لتصويــر المنظــور
ن ف
ـا� ي� برامــج األمــم المتحــدة ريــد  ، +عــى
الجنسـ ي
ســبيل المثــال  ،مــع نـ شـر تقريــر ســنة  2011بعنــوان
ن
ـا�
دراســة الجــدوى لتعميــم مراعــاة المنظــور
الجنسـ ي
ف
ف
ي� ريــد ، +فــإن المشــاركة الفعالــة للم ـرأة ي� هــذه
اآلليــات تخضــع لمـ شـروع تنميــة مهيمــن مرتبطــة
ً
بتحويــل المنــاخ والبيئــة إىل ســلعة  ،بــدال مــن خلــق
ف
ئ
ـا� يعشــن ي�
فوائــد حقيقيــة لمجتمعــات النســاء الـ ي
الغابــات وتحميهــم  .كمــا تبـ ي ن
ـن تحاليــل هانــا يــور  ،ان
ـايع
هــذا ًالتقريــر يـ بـرر أهميــة منظــور النــوع االجتمـ ي
اســتنادا إىل افـ تـراض أن الم ـرأة اســتثمارات منتجــة
ً
ف
ومربحــة  ،بــدال مــن طــرح فكــرة أن لهــا الحــق ي�
التعبـ يـر عــن آرائهــا حــول نــوع التنميــة الـ ت يـي تريدهــا أو
ف
ما إذا كانت تسىع ي� الواقع إىل أي نوع من التطوير
عــى اإلطــاق.
يتعــارض نظــام المنــاخ هــذا مــع الحاجــة إىل احـ تـرام
طــرق الحيــاة التقليديــة لنســاء الســكان األصليـ ي ن
ـن
ف
والريفيــات ي� المناطــق األحيائيــة .يعــد تجــاوز
ً
ً
ـر� للهويــات األنثويــة نقاشــا معقــدا آخــر
البنــاء الغـ ب ي
 ،وهــو نقــاش يتضمــن إشــكالية األشــكال المتعــددة
لالســتعمار والمقاومــة ف ي� أمريــكا الالتينيــة.
تؤكــد يـ�ور «يتجاهــل برنامــج  UN-REDDكيــف
ف
قاومــت النســاء ي� أمريــكا الالتينيــة  -ومــا زلنــا تقــاوم
النيولي�اليــة .مــن المؤكــد  ،مــن
 مبــادرات التنميــةب
أجــل الحصــول عــى فكــرة أفضــل عمــا تريــده الم ـرأة
وتحتاجــه  ،يجــب عــى المــرء وضــع ســياق لكيفيــة
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ف
ي ن
األصلي�  - ASOMI -ي� طقوس افتتاح
نساء من جمعية نساء السكان
ف
ورشة عمل التخطيط ي� عام  .2022خلص االجتماع إىل أن «األرض ليست
للبيع  ،والمياه ليست للبيع  ،والهواء ليس للبيع!» Andrea Echeverri ,

بنــاء األف ـراد ل هوياتهــم الخاصــة  ،ليــس فقــط مــن
حيــث جنســهم  ،ولكــن فيمــا يتعلــق بممارســاتهم
الثقافيــة  ،ووجهــات نظرهــم للعالــم  ،وعوالــم
الحيــاة المرتكــزة عــى المــكان» .ان أمريــكا الالتينيــة
ً
تاريخيــا نز
بال�عــة
يه منطقــة معقــدة  ،تأثــرت
ي
ً
االســتخراجية  ،والـ ت يـي تتطلــب حلــواًل مناخيــة ال
تســتند إىل اإلنشــاءات المبســطة والســلعة  ،ولكــن
عــى آليــات التخفيــف المبنيــة مــن المجتمعــات
ف
 ،والـ ت يـي تشــمل النســاء كموضوعــات سياســية ي�
مقاومــة أي شــكل مــن أشــكال الهيمنــة.
لقد تم استغالل افتقار المجتمعات إىل المعلومات
ً
وفهمهــا لمشــاريـ ــع الكربــون  ،وتحديــدا مشــاريـ ــع ريــد
 ، +مــن قبــل الـ شـركات الـ تـي ً
غالبــا مــا تكــون أوراق
ي
ت
اعتمادهــا البيئيــة واالجتماعيــة وحــى القانونيــة
ف
ويه مؤطــرة ي� ســوق الكربــون
موضــع شــك  ،ي
ف
ـويع الــذي انتـ شـر دون رادع ي� كولومبيــا.
الطـ ي
ف
ي� هــذا الصــدد  ،هنــاك بيانــات مــن جهــات حكوميــة
تعتـ بـر مضيئــة  .أول بيــان صــدر عــن كوربــو امازونيــا
ف
ـ� ي�
 ،أول ســلطة بيئيــة عــى المســتوى اإلقل فيـ ي
جنــوب امــازون الكولومبيــة أوصــت  ،ي� بيــان
ســنة  ، 2019المجتمعــات باالمتنــاع عــن تقديــم
الوثائــق أو األمــوال أو المعلومــات إىل التعاونيــات
أو المنظمــات غـ يـر الحكوميــة لمشــاريـ ـ ـع بيــع أو
ش�اء ســندات الكربــون بســبب مخاطــر االحتيــال أو
عمليــات االحتيــال .تميــل معظــم هــذه المشــاري ــع إىل
ن ف
ـا� ي�
أن تكــون مشــاريـ ـ ـع ريــد  .+تــم العثــور عـ
ـى الثـ ي
ف
تقريــر عــام  2020حــول إزالــة الغابــات ي� منطقــة
ً
األمــازون  ،نـ شـر مكتــب المراقــب العــام ردودا مــن
وزارة البيئــة عــى شــكاوى المواطنـ ي ن
ـن حــول مـ شـروع
ف
ن
ريــد  +ي� «محميــة ســيلفا دي ماتــا فـ يـن الموحــدة
ف
للســكان األصليـ ي ن
ـن»  -أ كـ بـر مـ شـروع ل ريــد +ي�
ـ� أ كـ ثـر مــن  1.5مليــون هكتــار.
كولومبيــا  ،يغـ ي
يهــدف المـ شـروع إىل التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات
االحتبــاس الحـراري .ومــع ذلــك  ،فقــد تــم التشــكيك
ف
ي� ادعاءاتــه بخفــض االنبعاثــات بمــا يعــادل 19.6
ن
ثا� أكســيد الكربون  ،المعتمدة من
مليون طن من ي
قبــل فـ يـرا  ،حيــث تســتند الحســابات إىل خــط أســاس
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إلزالــة الغابــات أعــى مــن بقيــة منطقــة األمــازون.
يه التاليــة ›‹ :باعتبارهــا
اســتجابة وزارة البيئــة ي
ألنهــا ســوق ‹ ليــس لديهــا قواعــد تشــغيل محــددة
ف
غ�هــا مــن القواعــد الملزمــة
ي� األدوات المعياريــة أو ي
الصــادرة عــن الحكومــات الوطنيــة›  ،لذلــك ليــس
ش ف
ـا� ي� هــذا
للحكومــة الوطنيــة أي تدخــل مبـ
النــوع مــن المشــاريـ ـ ـع «هــذا يــدل عــى أن الحكومــة
الكولومبيــة ليــس لديهــا ســيطرة عــى المحاســبة
المناخيــة لهــذه المشــاريـ ـ ـع  ،وال يمكنهــا ضمــان
حقــوق الســكان ف ي� المناطــق الـ ت يـي يتواجــدون فيهــا.
يشـ يـر مـ شـروع ســيلفا دي ماتــا فــان إىل مخاطــر
المنــاخ الـ ت يـي ينطــوي عليهــا هــذا النــوع مــن اآلليــات ،
وهنــاك العديــد مــن المشــاريـ ـ ـع األخــرى الـ ت يـي تنطــوي
عــى مشــاكل مماثلــة  ،الســيما تلــك الـ ت يـي تســمح فيهــا
مبــادرات ريــد +لتعويــض الكربــون وتعــزز اســتمرار
األنشــطة المســببة لتغـ يـر المنــاخ .أحــد األمثلــة
الصارخــة عــى ذلــك هــو مناجــم الفحــم المفتوحــة
ف
ي� منطقــة البحــر الكاريـ ب يـي
ش�كــة جلينكــور
ف
األك� ي� العالم من نوعها .سجل
ويه ب
الكولومبية ف  ،ي
جلينكــور ي� العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان
ً
معــروف جيــدا  ،وقــد دمــرت األلغــام مجتمعــات
ـن و الكولومبيـ ي ن
الســكان األصليـ ي ن
ـن المنحدريــن مــن
ف
أصــل أفريـيق ي ي� مقاطعــة الغواخـ يـرا  ،الذيــن يعانــون
ف
ن
مــن نقــص مميــت ي� الميــاه  ،مــن بـ يـن أنــواع أخــرى
مــن الحرمــان.
ش
ـديع ‹حياديــة الكربــون ‹ مــن
�كــة جلينكــور  ,تـ ي
خــال ش�اء أرصــدة الكربــون مــن ريــد  ، +ممــا
يســمح لهــا بتوســيع حدودهــا الجغرافيــة ومواصلــة
ً
ف
المســاهمة ي� زيــادة االنبعاثــات  ،فضــا عــن اآلثــار
المحيل.
االجتماعية والبيئية الضارة عىل المستوى
ي
تتعلــق هــذه الحالــة بالــذات ش�كــة جلينكــور ولكنهــا
ً
ف
توضــح اتجاهــا وإمكانيــة لتلــوث الـ شـركات ي� جميــع
أنحــاء كولومبيــا.
ف
عىل الرغم من أن التخفيضات ي� انبعاثات الكربون
ليســت حقيقيــة  ،إال أن التلــوث  -كمــا هــو الحــال مــع

ن ف
األصلي� ي� حدث  FOSPAالمتعلق بمخاطر
امرأة من ناسا من السكان
ي
ف
 ، + REDDي� عام Andrea Echeverri .2019

تجنــب التدابـ يـر الحقيقيــة لمعالجــة إزالــة الغابــات.
ف
ي� كولومبيــا  ،لــم تتغـ يـر إزالــة الغابــات بشــكل جــذري
مــن خــال مشــاريـ ـ ـع ريــد  ، +ســواء أتــت مــن الدولــة
أو مــن القطــاع الخــاص .عــى الرغــم مــن أن الغابــات
ن
ـايم
ـ� أ كـ ثـر مــن نصــف البـ
ـاد  ،إال أنــه بـ يـن عـ ي
تغـ ي
ث
 1900و  ، 2018اختـ فـى أ كــر مــن خمســة ماليـ ي ن
ـن
هكتــار مــن الغابــات .كآليــة قائمــة عــى الســوق تســى
إىل تعظيــم األربــاح أو النتائــج  ،فــإن برنامــج ريــد +
ـو�  ،ال ســيما
ـايع و اإليكولـ ج ي
يعمــق الظلــم االجتمـ ي
فيمــا يتعلــق بالســيادة الثقافيــة والحصــول عــى
األرض وتقاســم المنافــع .مــن ناحيــة  ،يســمح لكبــار
ف
الملوثـ ي ن
ـن بغســل صورتهــم واالســتمرار ي� التوســع
ش ً
 ،بينمــا  ،مــن ناحيــة أخــرى  ،يفــرض �وطــا عــى
ف
الشــعوب الـ ت يـي تعيــش ي� المناطــق ليتــم «الحفــاظ
ف
عليهــا»  ،وتعديــل ثقافتهــم  ،والـ ت يـي كانــت مركزيــة ي�
رعايــة الغابــات واألدغــال والمحافظــة عليهــا.
عــى الرغــم مــن أن اإلدارات الحكوميــة الكولومبيــة
المتعاقبــة قــد روجــت ل ـ ريــد +وعــى نطــاق أوســع
ً
نجاحــا كبـ ي ًـرا  ،فــإن
 ،آليــات المرونــة  -باعتبارهــا
ف
االنتقــادات والمخــاوف الـ ت يـي أثارتهــا يمكــن رؤيتهــا ي�
الواقع عىل أرض الواقع .عىل الرغم من أن كولومبيا
قــد أنشــأت هندســة معماريــة طبيعيــة إلدراج غاباتهــا
ف
ف
ي� مخططــات الكربــون  ،إال أن ريــد  +لــم تنجــح ي�
حمايتهــا  ،وال منــع تقــدم اســتخراج األحافـ يـر  ،الــذي
يهــدد مســتقبل جميــع أشــكال الحيــاة .لســوء الحــظ
 ،ال تشـ يـر الدالئــل القادمــة مــن حكومــة جوســتافو
بـ تـرو الحاليــة إىل االبتعــاد عــن منطــق أمولــة الطبيعــة
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الــذي يمـ ي زـز برنامــج ريــد  +وآلياتــه المختلفــة
ت
االع�اضــات عــى هــذه األنــواع
ومــع ذلــك  ،يبــدو أن
مــن المشــاريـ ـ ـع  ،الـ ت يـي اقتــرت منــذ ســنوات عــى
عدد قليل من األصوات ف� البالد  ،قد وجدت ً
زخما
ي
ً
ف
جديــدا بفضــل الحقائــق  ،وليــس ي� األرقــام المضللــة
الـ ت يـي قدمهــا مؤيــدو ريــد  .+مــن المثـ يـر للدهشــة أن
ف
أصــوات النســاء لهــا تأثـ يـر ي� مناطــق مختلفــة عـ بـر
البحــر الكاريــي وجبــال األنديــز واألمــازون نظــراً
بي
لقلقهــا مــن فقــدان الهويــة والثقافــة والروحانيــة الـ ت يـي
ضمنــت ســبل عيشــهم وأســاليب عيشــهم  ،فــإن
النســاء يتعرضــن بتحــد المشــاريـ ـ ـع الـ ت يـي تمـ يـ� كيفيــة
العنايــة بغاباتهــا وأقاليمهــا وفهمهــم لهــا.
لهــذا الســبب  ،ســمحت لنــا الزيــارات إىل مناطــق
ف
ـايع ي� كولومبيــا برؤيــة
التنــوع البيولـ ج ي
ـو� االجتمـ ي
كيــف تحــذر النســاء والشــباب مــن مخاطــر التنــازل
عــن أراضيهــم الـ تـي امتــدت لعقــود أو مئــات السـ ي ن
ـن�
ي
لممثلـ ي ن
ـن لــم تتضــح مصالحهــم و يلفتــون االنتبــاه
إىل الحاجــة لتقويــة الــروح لمــداواة الجــروح البيئيــة
الحاليــة  ،والـ تـي ً
غالبــا مــا يتــم تهميشــهم مــن أماكــن
في
صنــع الق ـرار ي� المجتمــع .هــذه األصــوات الحازمــة
ف
يه دعــوة إىل الحكمــة ي� المطالبــة بتغيـ يـرات
ي
عميقــة لنظــام يســتعمر النســاء والطبيعــة واألف ـراد
والشــعوب .ننضــم إىل هــؤالء النســاء ف ي� رصاخهــم:
«المــاء ليــس للبيــع  ،األرض ليســت للبيــع  ،الهــواء
ليــس للبيــع».
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واجه أعضاء
مجتمع أغوا نيجرا
اإلخــاء بســبب مـ شـروع ريــد +
ف
تعويــض الكربــون ي� إقليــم الســكان
ن
ـو�
األصليـ يـن فلســكان كوريجـ ج ي
األصليـ ي ن
ـن ي� كولومبيــا .كان
الحصــول عــى معلومــات واضحــة
حــول المـ شـروع  ،الــذي طورتــه
ً
صعبــا عــى
مجموعــة ، Allcot
المجتمــع والناشـ ي ن
ـط� .أثـ يـرت أســئلة
حــول العقــود الـ ت يـي صاغهــا ألكــوت
 ،والـ ت يـي يبــدو أنهــا توقــع عــى حــق
ض
ا� الســكان
الوصــول إىل أر ي
ل�كــة ألكــوت ش
ـن ش
األصليـ ي ن
و�كائهــا
ق
وتل� باللوم عىل إزالة الغابات عىل
ي
ـو� األصليـ ي ن
ـن
أكتــاف ســكان كوريجـ ج ي
 ،الذيــن يعتـ بـرون معرضـ ي ن
ـن لخطــر
ف
ـا� .اختفــاء .الوضــع
مــادي وثقـ ي
ـايل للمـ شـروع غـ يـر واضــح حيــث
الحـ ي
ـو�
ورد أن بعــض ســلطات كوريجـ ج ي
رفضــت نهــج ألكــوت.

المقاومة العالمية
للحلول الخاطئة
كيف تتجاهل المصالح القوية جذور
األزمة المناخية  ٫و ماذا يفعل الناس
بخصوص ذلك
ميغان موريسي ،
التحالف العالمي
للغابات
تفشــل كل مــن الحلــول الخاطئــة لألزمــة المناخيــة
بمعالجــة المشــاكل المطروحــة و مخادعــة النــاس
ف
ي� ظنهــم أنهــم يقومــون باالختــاف غالبــا تحــت
العالمــات التجاريــة المتالعبــة مــن قبــل الـ شـركات
والحكومــة  .لألســف فإنهــا تثـ يـر المشــاكل الـ ت يـي تنتــج
ـو� و
تفاقــم تغـ يـر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولـ ج ي
ش
ت�يــد المجتمعــات و تدمـ يـر ســبل العيــش.
ً
هــذه الحقيقــة معروفــة جيــدا مــن قبــل المجموعــات
ف
ف
ـ� للغابــات ي� جميــع
األعضــاء ي� التحالــف العالـ ي
أنحــاء العالــم .لقــد رأوا عــن كثــب آثــار الغســل
ض
ت
ال� تم
األخ� ف ،حيث أدت المشــاري ــع «الجذابة» ي
وضعهــا ي� الشــمال إىل تدمـ يـر البيئــات والمجتمعــات
المحليــة .
خ�اتهــم  ،عقدنــا سلســلة مــن
لالســتفادة مــن ب
النــدوات عــر ت
اإلن�نــت إلزالــة الغمــوض عــن الحلــول
ب
الخاطئــة ألزمــة المنــاخ مثلمــا قامــوا بتجربتهــا عــى
ف
أرض الواقــع والبحــث عــن بدائــل ي� أمريــكا الالتينيــة
وآســيا وأفريقيــا .عقــدت ثــاث لقــاءات متعــددة
ف
ـبتم� مــن ســنة  2022مــع
اللغــات ي� أغســطس وسـ ب
خـ بـراء ونشــطاء مــن المناطــق الثــاث  ،الذيــن شــاركوا
وجهــات نظرهــم معنــا .تجمــع هــذه المقالــة رؤى مــن
هــذه الجلســات.

تحديد الحلول الخاطئة
لحلــول الخاطئــة ألزمــة المنــاخ عديــدة ويصعــب
تحديدها بإيجاز  ،لكنها ال لبس فيها  -فنحن نعرفها
عندمــا نراهــا .أحــد األدلــة هــو أن الجهــات الفاعلــة
ن ف
ـن ي�
القويــة احتضنتهــم مثــل المديريــن التنفيذيـ ي
ن ف
ك� ي� النــدوات
ش�كات النفــط .كان لــدى المشــار ي
عــر ت
اإلن�نــت أفــكار مشـ تـركة ومتكاملــة حــول ماهيــة
ب
ً
الحلــول الخاطئــة  ،وقدمــوا قصصــا مماثلــة حــول
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ال ـرض ر الــذي ألحقــوه بالمجتمعــات والمجتمعــات
عـ بـر القــارات الثــاث.
قدم ســتيفن ليونارد هذا التعريف للحلول الخاطئة
مــن خــال برنامــج العدالــة المناخيــة ف ي� اسـ تـراليا :
«الحلــول الـ ت يـي تتظاهــر بمعالجــة القضايــا الرئيســية
ف
 ،بينمــا ي� الواقــع  ،تديــم فقــط الوضــع الراهــن غـ يـر
المســتدام  ،بــل واألســوأ مــن ذلــك  »،الحلــول «الـ ت يـي
قــد تؤثــر وتنتهــك المزيــد مــن حقــوق الطبيعــة «.
الحلــول الخاطئــة ٫كمــا قــال  ٫تتمـ ي زـز بخمســة عنــارص
أساسية:
●إنهــا ً
غالبــا مــا تمثــل مصالــح الـ شـركات الكـ بـرى
والبلــدان ذات االنبعاثــات العاليــة.
ـو� ،
●تديــم تغـ يـر المنــاخ  ،وتدمـ يـر التنــوع البيولـ ج ي
وتــآكل حقــوق النــاس.
ف
●تتســبب ي� الـزنز وح وانتهــاكات حقــوق الشــعوب
األصليــة والشــعوب األصليــة.
●المجتمعــات المحليــة يتــم تغطيتهــا مــن خــال
خطــط إصــدار الشــهادات والمعايـ يـر والمعايـ يـر
الـ تـي تــروج ألنشــطة الضــارة ً
بيئيــا باعتبارهــا
ي
«مســتدامة»
●ال تعالــج األســباب الجذريــة لتغـ يـر المنــاخ ،
ويمكــن أن تــؤدي إىل االســوء ٠
ت
ـ�! مــن أجــل العدالــة
تيـ يـي ســوينتورو مــن أ كـ ي
ف
الجنســانية واالجتماعيــة والبيئيــة ي� إندونيســيا
 ،أوضــح أن الحلــول الخاطئــة تتجاهــل األوضــاع
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للمجتمــع
ف
 ،وخاصــة النســاء .إنهــا تنتهــك حــق النــاس ي�
المعلومــة  ،واتخــاذ القـرار  ،الحصــول عــى الميــاه ،
وغ�هــا مــن ض
ال�وريــات .و لهــذا لــن
بيئــة صحيــة  ،ي
يكون هناك عدالة مناخية بدون عدالة جنسية  .و
كمــا قالــت إن الحلــول الحقيقيــة تحتــاج إىل االهتمــام
بأوضــاع النســاء .
كاتالينــا جونــدا مــن مؤسســة البيئــة و المــوارد
الطبيعيــة( ) FARNباألرجنتـ ي ن
ـن  ٫فــرت الحلــول
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الخاطئــة باســتخدام اســتعارة المزيـ ـ ــج مقابــل
ف
المحلــول ي� الكيميــاء« .المحلــول» عبــارة عــن
ف
ث
ن
خليــط متجانــس مــن مادتـ يـن أو أ كــر  ،ولكــن ي�
حالــة المزيـ ـ ــج  ،ال تمـ ت زـزج المــواد (صــورة كوكتيــل
متعــدد الطبقــات) .الحلــول الخاطئــة ألزمــة المنــاخ
مثــل هــذه «االمزجــة» ألنهــا تعامــل األشــياء بشــكل
ال�ابــط ت
منفصــل  ،متجاهلــة ت
وال�ابــط بـ ي ن
ـن مكونــات
نظــام كوكـ بـي معقــد  ،ف� حـ ي ن
ـن أن الحلــول الحقيقيــة
ً ي
ًي
نهجــا شــامال لمخــاوف مثــل النظــم البيئيــة
تتخــذ
وســبل العيــش .حــذرت جونــدا مــن أننــا يجــب أن
نكــون حذريــن ممــا يـ يـ�:
●اإلج ـراءات الـ ت يـي تســى فقــط إىل تعديــل
بعــض عنــارص النظــام وتجنــب التغيـ يـر
ـكيل
الهيـ ي
●اإلج ـراءات الـ ت يـي يتــم تقديمهــا عــى أنهــا
دواء ســحري
●اإلج ـراءات الـ تـي ت ـرض
ي
أخــرى مــن النظــام
●اإلج ـراءات الـ ت يـي
المســتقبلية أو
ا لبعيــد ة

أو ي ـرض

بأج ـزاء

تعتمــد عــى التقنيــات
الفوائــد المســتقبلية

ت
ال� تديم التفاوتات الهيكلية
●اإلجراءات ي
قــال جونــدا إن األزمــات االجتماعيــة والبيئيــة
المتعــددة الـ ت يـي نمــر بهــا ال يمكــن معالجتهــا بشــكل
منفصــل  ،ويتطلــب تعقيدهــا اتبــاع نهــج شــامل
ـكيل .تتجنــب الحلــول الخاطئــة
ـايم وتغيـ يـر هيـ ي
ونظـ ي
ف
مثــل هــذه التحــوالت العميقــة ي� كيفيــة تفاعلنــا مــع
ً
الكوكــب  ،وبــدال مــن ذلــك تدعــم عالقــات القــوة
ف
الحاليــة .يظهــر هــذا بوضــوح ي� األمثلــة التاليــة الـ ت يـي
تــم تقديمهــا ف ي� الجلســات.

أمثلة من جنوب العالم
قــال ســتيفن ليونــارد إن الحلــول المســتندة إىل
ً
الطبيعــة ً
«ذئبــا يرتــدي ثيــاب حمــل»
غالبــا مــا تكــون

وغ�هــا
 ،ألنهــا تــؤدي إىل زراعــة األشــجار األحاديــة ي
مــن المخططــات القديمــة ذات العالمــات التجاريــة
الجديــدة ُ .يظهــر العلــم أن الم ـزارع لديهــا القليــل
ُ
مــن إمكانــات التخفيــف أو معدومــة مقارنــة بالنهــج
األخــرى مثــل حمايــة واســتعادة النظــم البيئيــة
الطبيعيــة .
ت ت
ـأ�
يه أحــد هــذه «الحلــول» الـ يـي تـ ي
الطاقــة الحيويــة ي
بنتائــج عكســية .تســتخدم األشــجار بطــرق مماثلــة
ت
ـأ� الكثـ يـر مــن الوقــود الحيــوي مــن مـزارع
للفحــم  ،ويـ ي
ً
األشــجار أحاديــة النــوع الـ ت يـي تضــع مزيــدا مــن الضغــط
عــى األرض وتضغــط عــى صغــار المزارعـ ي ن
ـن .يحــول
ً
ـدويل حــول الطاقــة الحيويــة التمويــل بعيــدا
الســوق الـ ي
ً
عن مصادر الطاقة المتجددة ويحول االنتباه بعيدا
ـي مــن الوقــود األحفــوري.
عــن التخلــص التدريـ ج ي
عــى ســبيل المثــال  ،هنــاك اتجــاه نحــو االســتخدام
المســتمر لمحطــات الفحــم وتحديثهــا حــرق الكتلــة
الحيويــة « -صفقــة مراوغــة» تحافــظ عــى نفــس
البنيــة التحتيــة القــذرة ف ي� مكانهــا.
ريــد هــو مثــال آخــر عــى الطــرق الـ ت يـي تتجنــب بهــا
المصالــح القويــة معالجــة الجــذور الحقيقيــة ألزمــة
المنــاخ كمــا قالــت أندريــا إتشــيفري مــن Censat
ً
ف
 Agua Vivaي� كولومبيــا  .كانــت كولومبيــا أرضــا
خصبــة لمشــاريـ ـ ـع ريــد و ريــد  ، +عــى حســاب
المجتمعات والغابات (انظر مقالته ف ي� هذا العدد).
وحــذرت مــن أن برنامــج ريــد يضــع سـ ً
ـعرا للغابــات ،
ولــه مخاطــر مناخيــة خطـ يـرة وآثــار عــى الجنسـ ي ن
ـن.
إن أســواق الكربــون الـ ت يـي تركــز عــى تــداول أرصــدة
الكربــون تجـ بـر بلــدان جنــوب العالــم عــى التعامــل
مــع المشــاكل الـ ت يـي يســببها الشــمال والقيــام بالعمــل
الفعـ يـ� لتحقيــق أهــداف المنــاخ كمــا قالــت موريــن
ســانتوس مــن اتحــاد هيئــات المســاعدة االجتماعيــة
ف
ال�ازيــل .كمــا أنهــم فشــلوا
والتعليميــة ( )FASEي� ب
ف
ي� مراعــاة الســامة البيئيــة  ،والـ ت يـي تتعلــق بجميــع
ف
النظــم البيئيــة وجميــع الســكان ي� المناطــق.
تفشــل آليــات الســوق مثــل تلــك الـ ت يـي تــم تبنيهــا
ف
ف
ف
ي�  COP21ي� باريــس ي� معالجــة قضايــا الحقــوق
وتقليــل النقــاش حــول المنــاخ إىل قضيــة االنبعاثــات
 ،وال يمكنــك ترجمــة تعقيــد أزمــة المنــاخ إىل ش�وط
محاســبة الكربون .وبالمثل  ،أشــار إتشــيفري إىل أنه
ً
جميعــا أن نتعلــم» التحــدث بالكربــون
«كان علينــا
ال�ازيليــة كاميــا مورينــو)
«(عبــارة مــن الباحثــة ب
لمناقشــة أزمــة المنــاخ مــن حيــث وحــدات الكربــون
ف
 ،ف� حـ ي ن
ـن أنهــا ي� الحقيقــة أزمــة اجتماعيــة وسياســية
ي
و أزمــة بيئيــة.
ف
موازنــة الكربــون  ٫ي� الموزنبيــق  ٫مــن خــال إعــادة
ـج� ومشــاريـ ـ ـع ريــد األخــرى الـ ت يـي تســهل
التشـ ي
االستيالء عىل األر ض
ا�  ٫بتوضيح فانيسا كابانيالس
ي
ف
للعدالــة البيئيــة .الحكومــات ي� البلــدان الـ ت يـي توجــد
فيهــا معــدالت فقــر عاليــة ً
جنبــا إىل جنــب مــع المــوارد
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الطبيعيــة الوفـ يـرة تالحــق التمويــل والحلــول الخاطئة
شــمال الكــرة األرضيــة  ،وتســى إىل االســتثمار
ض
ش
ا�
األجنـ ب يـي المبــا� مــن خــال مشــاري ــع كثيفــة األر ي
والمــوارد مثــل الم ـزارع والســدود واســتغالل الوقــود
األحفــوري .وقالــت إن المؤسســات الماليــة الدوليــة
القويــة الـ تـي توفــر نصــف ي ز
م�انيــة موزمبيــق تدعــم
ي
هــذه األنــواع مــن المشــاريـ ـ ـع االســتخراجية  ،وقــد
ض
ا� الوطنيــة وسياســة
راجعــت البــاد سياســة األر ي
ت
الغابــات الســتيعاب الحلــول الخاطئــة الـ يـي تنطــوي
عــى تعويــض وجعلهــا أ كـ ثـر مالءمــة لـ شـركات مثــل
بورتــو ســيل ٠
ف
صا� االنبعاثات الصفرية ليس صفرا ٫مثلما أشار
ي
ـن  ،عــى الرغــم مــن أنــه ً
العديــد مــن المتحدثـ ي ن
غالبــا
مــا يتــم تصويــره عــى أنــه صفــر .هــذا نهــج موازنــة
ف
شــائع تــم تبنيــه ي� اتفاقيــة باريــس .أوضــح ســتيفن
ليونــارد أن هــذا شــكل مــن أشــكال الموازنــة  -تحقيــق
التــوازن بـ ي ن
ـن االنبعاثــات حســب المصــادر وعمليــات
ً
ـ� إحساســا
اإلزالـ ًـة بواســطة البواليــع  -والــذي يعـ ي
خاطئــا بأنــه يمكنــك موازنــة االنبعاثــات ت ز
الم�ايــدة
ف
مــع عمليــات إزالــة ثـ ن
ـا� أكســيد الكربــون  ،والـ ت يـي ي�
ي
الواقــع ليســت دائمــة  ،ألنــه «كمــا نعلــم  ،تحـ تـرق
ف
الغابــات  ،تتدهــور النظــم البيئيــة  ،خاصــة ي� عالــم
ً
أ كـ ثـر دفئــا .لــذا فــإن عمليــات اإلزالــة هــذه تصبــح مــا
يســى باالنعكاســات وتعــود تلــك االنبعاثــات إىل
الغــاف الجــوي ».
الهندســة الجيولوجيــة  ٫تهــدف تقنياتهــا إىل إزالــة
غــازات االحتبــاس الح ـراري مــن الغــاف الجــوي ،
كما أوضح نيث دانو  ،منسق آسيا لمجموعة ETC
ف� الفلبـ ي ن
ـن .يتضمــن ذلــك الطــرق الـ ت يـي تركــز عــى إزالــة
ين
ثا� أكسيد الكربون أو سجالت  . CDRثالث طرق
ي
ىظ
ش
يه
كبـ يـرة ل ـ  CDRتحـ باهتمــام كبـ يـر مــن الــركات ي
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دايركــت ايــر كابتــور (المتصــاص الكربــون والميثــان
مــن الغــاف الجــوي)  ،و التقــاط الكربــون وتخزينــه
 ،والطاقــة الحيويــة مــع التقــاط الكربــون وتخزينــه
( )BECCSلحــرق الكتلــة الحيويــة  ،والتقــاط
ف
الكربــون وتخزينــه ي� تكوينــات جيولوجيــة  -مــع آثــار
ـو�.
مدمــرة عــى األرض والميــاه والتنــوع البيولـ ج ي
عمليــات اإلزالــة ليســت عمليــة تخفيــف  ،مثلمــا
حــذر دانيــو  ٫ألنهــا ال تتعلــق بمنــع انبعاثــات غــازات
االحتبــاس الح ـراري أو الحــد منهــا  ،بــل تتعلــق
بالســماح لهــا باالســتمرار .ومــع ذلــك ً ،
غالبــا مــا يتــم
ت ف
اســتخدام المصطلحــات بالتبــادل  ،حــى ي� غرفــة
ف
المفاوضــات ي� اجتماعــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغـ يـر المنــاخ ( .)UNFCCCكمــا هــو
الحال مع جميع الحلول الخاطئة  ،تعالج الهندسة
الجيولوجيــة األع ـراض وليــس المشــكلة :االنبعاثــات
المفرطــة .قــال الرئيــس التنفيــذي ش
ل�كــة إكســون
يه الــكأس المقدســة لتقنيــات
إن إزالــة الكربــون ي
معالجــة تغـ يـر المنــاخ  ،واصفــا إيــاه ب ـ «عــاج المنــاخ
بامتيــازات النفــط».

ماذا يوجد تحت السطح
يه الواجهــة الـ ت يـي تســتخدمها
الحلــول الخاطئــة ي
اللي�اليــة الجديــدة لمواصلــة
كات
الحكومــات والـ شـر
ب
جـ ن يـي األربــاح والتلــوث  ،وتــؤدي إىل تعميــق أزمــة
المنــاخ  ،ممــا يؤثــر عــى الفئــات الســكانية األ كـ ثـر
ً
ف
ضعفــا  ،بمــا ي� ذلــك الفتيــات والنســاء  -وال
ـن والســكان األصليـ ي ن
ســيما مجموعــات الفالحـ ي ن
ـن و
يق
وغ�هــم.
المنحدريــن مــن أصــل أفريـ ي والمهاجريــن ي
ً
يز
وتمي�هــا تاريخيــا.
تــم اســتبعادها

حلول حقيقية
ً
ً ن ت
ـمايل
يواجــه العالــم رصاعــا مســتمرا بـ يـن ال�اكــم الرأسـ ي
واالســتدامة الـ ت يـي تؤثــر عــى كيفيــة تنظيــم أنفســنا
كمجتمــع  ،ألننــا نعتمــد بشــدة عــى البيئــة ت
وم�ابطـ ي ن
ـن
 ،كمــا ذكرنــا أعضــاء اللجنــة مثــل مولينــا .ليــس مــن
ف
ف
المســتغرب إذن أن تكــون النســاء ي� أدوارهــن ي�
ً ف
ت
غالبــا ي� طليعــة اقــراح حلــول
الحفــاظ عــى الحيــاة
حقيقيــة  ،مثــل الســيادة الغذائيــة وعلــم البيئــة
الزراعيــة  ،واالقتصــادات المحليــة القائمــة عــى
النســوية والقائمــة عــى التضامــن  ،واســتعادة حكمــة
األجــداد  ،وإيجــاد طــرق أخــرى ننظــم أنفســنا  ،مــع
تقريــر المصـ يـر للمجتمعــات.
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تــم وضــع هــذه الحجــة بإيجــاز مــن قبــل جوانــا مولينــا
ف
ت
وال� قدمت
من
ـييل  ،ي
كوليكتيفو فيانتوســور ي� تشـ ي
تحليـ ًـا نسـ ً
ـويا لتأثـ يـرات الحلــول الزائفــة .وأوضحــت
كيــف يــؤدي هــذا الوضــع إىل الفقــر وعــدم المســاواة
والهجــرة القرسيــة  ،ممــا يزيــد مــن العقبــات الـ ت يـي
تواجههــا الهيئــات النســائية.
ـمايل االســتعماري واألبــوي يحــول
النظــام الرأسـ ي
ف
الحيــاة كلهــا إىل ســلع ويضعهــا ي� خدمــة رأس المــال
 ،فإننــا عــادة مــا نــرى فقــط «قمــة الجبــل الجليــدي»
ف
 ،أو الفضــاء الذكــوري ي� الســوق ٫أضافــت مولينــا
 ٫يوجــد تحــت الســطح الجــزء األ كـ بـر مــن النشــاط
الــذي يدعــم النظــام والحيــاة ككل :العالقــات
ـا� والعمــل الم ـزنز ييل
والعمليــات والمجــال اإلنجـ ب ي
والرعايــة والمشــاركة المجتمعيــة  -كل مــا ال يمــر عـ بـر
الســوق ولكنــه مطلــوب تحافــظ عليــه.
إن هــذا «الجــزء األ كـ بـر مــن النشــاط» الــذي يضمــن
ً ف
ً
تقليديــا ي�
يوميــا يقــع
البقــاء عــى قيــد الحيــاة
أيــدي النســاء واألجســاد المؤنثــة  ،وكذلــك العنايــة
بالطبيعــة والبــذور والحدائــق والغابــات  ٫كمــا قالــت
ـ� للعمــل
فمولينــا  ٠يرتبــط هــذا بالتقســيم الجنـ ي
ـ� قيمــة
ي� النظــام الرأسـ ي
ـمايل ف األبــوي  ،والــذي يعـ ي
أ كـ بـر لعمــل الرجــال .ي� هــذا الســيناريو  ،العالقــة مــع
يه عالقــة اســتغالل وهيمنــة  ،وتتعــرض
الطبيعــة ي
النســاء لالضطهــاد مــن خــال الســيطرة عــى
أجســادهن وعملهــن ومناطقهــن.
مــا عالقــة هــذا بالحلــول المناخيــة الخاطئــة؟ نحــن
نعلــم أن هــذه «الحيــل القــذرة» تتجنــب معالجــة
أزمــة المنــاخ بــل وتــؤدي إىل تفاقمهــا  ،ممــا يجعــل
ـويم أ كـ ثـر صعوبــة ويزيــد العــبء عــى
البقــاء اليـ ي
المسـ ي ن
ـتغل� .تصبــح أعمــال الرعايــة صعبــة بســبب
ض
ا� ونــدرة الميــاه بســبب
االســتيالء عــى
األر ف ي
اســتخدامها العشـ ئ
ـوا� ي� المشــاريـ ـ ـع الضخمــة مثــل
ي
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م ـزارع الغابــات الـ ت يـي تحــل محــل الغابــات األصليــة
ض
ا� الصالحــة للزراعــة .يصبــح إنتــاج الغــذاء
واألر ي
ئ
ث
ـا�  ،وحرائــق
أ كــر صعوبــة  ،وهنــاك تســمم كيميـ ي
ـايع.
فالغابــات  ،والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمـ ي
ز
يه حالــة مجتمــع
ي� شـ ي
ـييل  ،هنــاك حالــة ممـ يـزة ي
ش
كورانيالهــو  ،حيــث اســتولت �كات الغابــات مثــل
ف
اراوكــو (الـ ت يـي تــم اعتمادهــا ك ـ «محايــد للكربــون» ي�
ض
ا�  ،ممــا تســبب
فعــام  )2020عــى  ٪90مــن األر ي
ي� الحرمــان والفقــر.
ـايع والطاقــة
بالنظــر إىل مشــاريـ ـ ـع النــوع االجتمـ ي
 ,شــاركت تيـ ت يـي ســوينتورو قصــص النســاء مــن
ف
ف
إندونيســيا  ،بمــا ي� ذلــك مــن قريــة ي� جــاوة الوســى
الـ ت يـي تلوثــت مياههــا الصالحــة للـ شـرب وتســبب
ف
مـ شـروع للطاقــة الحراريــة األرضيــة ي� تدمـ يـر الدخــل
وسبل العيش .قالت امرأة محلية« :لم نعد قادرين
عــى تغطيــة نفقاتنــا .أصبــح عــبء م ـزنز ييل أثقــل ...
حرماننــا مــن الميــاه النظيفــة هــو عنــف ضدنــا نحــن
النســاء والفتيــات ».
ف
يحــدث هــذا ي� جميــع أنحــاء أمريــكا الالتينيــة
وأفريقيــا وآســيا .كمــا أوضحــت مولينــا  ،تــؤدي نــدرة
ئ
ـذا�  ،يتعـ ي ن
ـن عــى النســاء
الميــاه إىل انعــدام األمــن الغـ ي
الذهــاب إىل أبعــد مــن ذلــك للعثــور عــى الميــاه ،
والمــدارس الريفيــة مغلقــة  ،وهنــاك هجــرة قرسيــة
ف
وفقــدان للثقافــات وســبل العيــش .يتســبب هــذا ي�
المــرض والخــوف والتوتــر  ،مــع ارتفــاع معــدالت
األم ـراض المزمنــة والعيــوب الخلقيــة والتســمم  -مــا
يفعلــه النظــام األبــوي بأجســادنا يشــبه مــا يفعلــه
ا� بــاألرض .وأوضحــت أن
االقتصــاد االســتخر ج ي
المـرأة والطبيعــة تحصــان عــى نفــس المعاملــة مــن
ـايل  ،فــإن الجســد
األنشــطة االســتخراجية  ،وبالتـ ي
األنثــوي والطبيعــة لهمــا رصاع مشـ تـرك مــن أجــل
التحــرر مــن الهيمنــة وعنــف النظــام األبــوي.
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الحلــول الحقيقيــة موجــودة  ،ونحــن نعرفهــا عندمــا
يه خصائصهــا المشـ تـركة؟ أوضــح
نراهــا .لكــن مــا ي
بيـ تـر ريجــز مــن تحالــف حقــوق األرض والطمــوح
( )CLARAأن الحلــول المناخيــة الحقيقيــة لهــا
التأثـ يـرات اإليجابيــة التاليــة:
●تعزز حقوق األرض للمجتمعات
●تزيد من سيطرة المجتمع
المحيل
ي
البيولو�
●تزيد من التنوع
ج ي
●تسمح لتجديد الغابات الطبيعية
●يحمون سبل العيش
يه الحلــول
وقــال إن الحلــول القائمــة عــى الحقــوق ي
الحقيقيــة ض
وال�وريــة .إن فكــرة النهــج القائمــة عــى
ف
النظــام اإليكولـ ج
ـو� موجــودة اآلن ي� اتفاقيــة التنــوع
ـو� وينب ـيغ ي أن تكــون جـ ً
ـزءا مــن مناقشــة
البيولـ ج ف ي
ي
المنــاخ .ي� مواجهــة الحلــول المســتندة إىل الطبيعــة
المستن�ة  ،قال ريجز « ،إننا نستجيب لحماية
غ�
ي
ي
الطبيعــة واســتعادتها وإدارتهــا عــى نحــو مســتدام»
 العمليــة المكونــة مــن ثــاث خطــوات الـ ت يـي تدعــوإليهــا كالرا وتســتخدمها كمقيــاس لقيــاس ماهيــة
الحــل الحقي ـيق ي  .قــال ريجــز« :عندمــا يتحدثــون
عــن أســواق الكربــون  ،فإننــا نتحــدث عــن النهــج غـ يـر
ت
ال� يقودها المجتمع واالقتصاد
السوقية والحلول ي
التضامـ ن يـي وتلبيــة أهــداف التنميــة المســتدامة».
قــال  Titi Soentoroمــن إندونيســيا أنــه مــن
الواضــح أننــا بحاجــة إىل اقتصــادات تحويليــة تبتعــد
عــن الممارســات االســتخراجية إىل اقتصــاد متجــدد
ومنخفــض الكربــون .ال يتعلــق األمــر فقــط بتغيـ يـر
ـايس
ممارســات الطاقــة لدينــا  ،ولكــن التحــول األسـ ي
الــذي يركــز عــى حقــوق المهمشـ ي ن
ـن ويســمح
للمجتمعــات بتحديــد احتياجاتهــا مــن الطاقــة.
يجــب االعـ تـراف بأعمــال الرعايــة وإعــادة توزيعهــا
ف
ي� المجتمعــات  ،ويجــب أن تكــون حكمــة الم ـرأة
وخ�اتهــا أســاس الق ـرارات المتعلقــة بالمنــاخ أو
ب
التنميــة أو المشــاريـ ـ ـع االســتثمارية.

الصورة :اتحاد هيئات المساعدة
ال�ازيل
)(FASE
االجتماعية والتعليمية ،
ب

قالــت باســونغ دولمــا شـ يـربا مــن مركــز أبحــاث
ف
الشــعوب األصليــة وتنميتهــا ( )CIPREDي� نيبــال
الحلــول الحقيقيــة تتعامــل مــع أنــاس حقيقيـ ي ن
ـن عــى
األرض هــم الح ـراس التقليديــون للنظــم البيئيــة
ـو�  ٫قالــت باســونغ دولمــا شـ يـربا
والتنــوع البيولـ ج ي
مــن مركــز أبحــاث الشــعوب األصليــة وتنميتهــا
ف
( )CIPREDي� نيبــال  .وأشــارت إىل أن العديــد مــن
ن
المفاوضـ ي ن
ـن والــوكاالت ال يزالــون غـ يـر مدركـ يـن لــدور
النســاء والشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة
ف
ـو�  ،وهــم
ومســاهماتهم ي� حمايــة التنــوع البيولـ ج ي
يتجاهلــون الحقائــق عــى أرض الواقــع .لهــذا الســبب
 ،يجــب أن تشــارك النســاء والشــعوب األصليــة
ف
والمجتمعــات المحليــة مشــاركة أ كـ بـر ي� خطــط
المنــاخ الوطنيــة  ،والمســاهمات المحــددة وطنيــا
 ،واالتصــاالت المناخيــة .يجــب حمايــة الحقــوق
والمعرفــة والمهــارات وســبل العيــش التقليديــة
للشعوب األصلية وتعزيزها  ،ألنها الحماة الرئيسية
ف
للنظــم البيئيــة الهشــة لــأرض .ي� آســيا وحدهــا ،
يعيــش  150مليــون شــخص ف ي� مناطــق محميــة.
مسألة المساحات متعددة األطراف  ،طرحت ايضا
مــن مارتـ ي ن
ـن فيليــا عــن مســاءلة الـ شـركات  ٫الــذي
ش
تحــدث عــن ســيطرة الــركات عــى مفاوضــات األمــم
المتحــدة بشــأن المنــاخ وكيــف أدى ذلــك إىل إيجــاد
حلــول خاطئــة .الـ شـركات عــى درايــة بتغـ يـر المنــاخ
ف
وتضــع خـ بـراء ي� المفاوضــات لتوجيــه المحادثــات
يه
وحمايــة مصالحهــم .مؤتم ـر تات األمــم المتحــدة ي
مســاحات حرصيــة بشــكل ز
م�ايــد يصعــب الوصــول
ن
ـد� لديــه دور أقــل
إليهــا وفهمهــا  ،والمجتمــع المـ ي
وأقــل .بعــض الحمــات الجديــرة بالمالحظــة الـ ت يـي
تعمــل ضــد ذلــك يه جعــل الملوثـ ي ن
ـن الكبــار يدفعــون
ي
الثمــن وطــرد الملوثـ ي ن
ـن الكبــار.
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ت
خ
ـا� آخــر تابــع التفاقيــة األمــم
يقــرب مؤتمــر منـ ي
ً
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغـ يـر المنــاخ رسيعــا:
ف
ـوايم كوبونــدزو مــن
 COP27ي� مــر .وأشــار كـ ي
 GFCإىل أن هــذا ســيكون المؤتمــر الخامــس
التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغـ يـر المنــاخ
ف
الــذي ســيعقد ي� القــارة هــذا القــرن  ،ولكــن لــم يكــن
أي منهــا متجـ ً
ـذرا ف ي� حقائــق واحتياجــات األفارقــة.
يق
وقــال  Kpondzoإن مؤتمــر « COP27األفري ـ ي »
ـرو� الحلــول
يجــب أن يحــد مــن مشــاركة مـ ج ي
الكاذبــة و الملوثـ ي ن
ـن وتوفـ يـر مســاحة أ كـ بـر للمجتمــع
ن
ـد� والنشــطاء الشــباب والمجتمعــات األصليــة
المـ ي
والمحليــة المتأثــرة بأزمــة المنــاخ .نحــن بحاجــة إىل
ف
انتقــادات أ كـ ثـر وأفضــل ي� وســائل اإلعــام الرئيســية
لهــذه الحلــول الزائفــة الـ ت يـي يتــم وضعهــا عــى طاولــة
ً
المفاوضــات .وأضــاف أننــا نحتــاج أيضــا إىل مزيــد مــن
األحــداث والعمــل المشـ تـرك إليجــاد حلــول حقيقيــة.

طريق المستقبل
عـ بـر ثــاث قــارات  ،اتحــدت المنظمــات األعضــاء
ف
ف
ي�  GFCي� إدانتهــا للحلــول الكاذبــة ألزمــات المنــاخ
ـو�.
والتنــوع البيولـ ج ي
الحلــول الحقيقيــة ليســت إصالحــات رسيعــة  ،لكنهــا
الطريــق إىل األمــام .لمواجهــة الــرد المغــري للحلــول
الزائفــة  ،قــال المتحدثــون إننــا بحاجــة إىل تســليط
الضــوء عــى أهميــة اســتعادة الغابــات الطبيعيــة
والنظــم البيئيــة  ،والعمــل أ كـ ثـر عــى االعـ تـراف
بحقــوق الشــعوب األصليــة والنســاء  ،والتأكيــد عــى
احتياجــات التكيــف للمجتمعــات ( قلــب الــرد مــن
التخفيــف إىل التكيــف عــى أســاس االحتياجــات) ،
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ورفــع مبــادرات تغيـ يـر األنظمــة مثــل معاهــدة عــدم
انتشــار الوقــود األحفــوري.
تتضمــن الحلــول الحقيقيــة ضمــان الحقــوق
ف
ض
ا� والميــاه ؛ الحفــاظ
الجماعيــة ي� الغابــات واألر ي
ـو� ووظائــف النظــام البيـ ئ يـي
عــى التنــوع البيولـ ج ي
ين
وحمايتها ؛ وضمان المساواة ي ن
الجنس� والمناخ
ب�
والعدالــة االجتماعيــة.
هذه أهداف طموحة ولكنها جديرة باالهتمام.
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